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  فاحل نصيف احلجية الكيالين
  شاعر واكتب ؤاديب عرايق

  1971عضو %حتاد العام لالد"ء والكتاب العرب

  1966عضو %حتاد العام لالد"ء والكتاب يف العراق
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  %هـداء
  

  :روح  جدB اخلامس  ا<دد اجليالين ٕاىل 

  %مام  ويل اJين القادري

  ...ريض هللا عنه  ونّور رضحيه 

ذه اJ^ر زاهدا يف هذه اJنيا الفانية ، اZي رحل  طويال  مث حط  يف ه

  ..cراك  ذريته  فهيا ،  بصمة  عىل  cرخي   متجدد  لهذه املدينة

  

 حفيدمك

  ابو احلسن فاحل
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j   
  

ــران ، مل  ــع اي ــدودي م ــاء ح ــة د^ىل ،  ويه قض ــدن حمافظ ــن م ــة م ــة عراقي ــ0روز  مدين ب

ملعلومـــات عنـــه Bدرة وغـــري دقيقـــة يف تتنـــاوx املصـــادر واملراجـــع ،  % قلـــيال ، وتـــاكد تكـــون ا

ــ0روز  ــب عــن ب ــن كت ــب ،  الن لك م ــ�–%غل ــ0روز  -ومه ق ــن اهــل ب ــاهتم م مل يســـتقوا معلوم

ـــا وعشـــائرها  ـــة  وبأهله ـــف هبـــذه املدين ـــاب ، كخطـــوة اوىل للتعري ـــا جـــاء هـــذا الكت ، ومـــن هن

ـــة الســــبعينيات مـــن القـــ رن املـــايض ، وبعـــاداهتم وتقاليـــدمه ، مـــن العصـــور القدميـــة وحـــىت هناي

ـــة التســـعينيات،  ـــا % يف هناي ـــود الهي ـــة ومل يع ـــة بســـبب الوظيف ـــادر املدين ـــف غ وذ� الن املؤل

ــة  ــة وتراثي ــه cرخيي ــه امهب ــا يعطي ــرا م ، مم ــ0روز وت ــل ب ــ¢ حبــاك^ت اه ــىل صــغره مل ــاب ع والكت

ـــف  ـــن املؤل ـــا م ـــد طلبن ـــا ق ـــة  ، وكن ـــة ¥م ـــن ) واJي(وجغرافي ـــذكره ع ـــه ويت ـــدون مايعرف ان ي

ــ0 ــه مرجعــا ، ب ــون كتاب ــب� ، ليك ــن ق ــا مم ــيت عارصهــا او مسعه ــداث ال ــن %ح ــة ،وع روز القدمي

  .    للباحثني واملهمتني واملثقفني

  

امــا املؤلــف ، %ســـتاذ فــاحل احلجيــة الكــيالين، فقــد احــرتB مبــاذا ميكــن ان نقدمــه يف 

ـــب عـــرايق معـــروف ، ال تضـــيف شـــهادتنا ا ـــب واكت ـــو شـــاعر وادي ىل ســـطر او ســـطرين ، فه

  ...علميته  وتراثه  شيئا 
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ــب  ــىل ســرية اكت ــن %طــالع ع ــارئ م ــمتكن الق ــة  لي ــأيراد ســريته العلمي ــأكتفي ب ولكــين س

  .هذه الصفحات 

  

ـــد ـــب عـــرايق معـــروف ، مـــن موالي ـــب وادي ـــة شـــاعر واكت ـــاحل احلجي ـــ0روز 1944 ف -ب

ــراق  – د^ىل  ـــيخ الع ـــهبا للش ــع بنس ــق و ترج ــا cرخي عري ــيت له ــة وال ــن %رسة الكيالني ــد  وم عب

  .احلسـين واليت اجنبت العديد من %عالم عىل مر العصور القادر اجليالين

بن جامس بن ٔامحد احلجية بن عبد الكرمي بن عبد الرحمي بن مخيس وهو ٔابو احلسن فاحل بن نصيف 

حيىي بن حسام اJين بن نوراJين بن ويل اJين بن زين  بن عÊن بن  القادري محمد ويل اJين  بن

اJين الكبري بن رشف اJين بن مشس اJين بن محمد الهتاك بن عبدالعزيز بن الباز %شهب الشـيخ 

عبدالقادر الكيالين بن ٔايب صاحل موىس بن عبد هللا اجلييل بن حيىي الزاهد ابن محمد املدين بن داود 

احلسن   ابن عبد هللا احملض ابن موىس اجلون ابن عبد هللا ٔايب املاكرم ابن موىس الثاين  %مري ابن

  .ريض هللا  عهنم عيل بن ٔايب طالب ابن ٔامري املؤمنني  احلسن السـبط ابن إالمام  املثىن

،اوالده  2001اكن يشغل منصب مدير يف وزارة الرتبية العراقية حىت ٕاحالته عىل التقاعد سـنة

املهندس احلسن واJكتور جامل اJين و%سـتاذ عبد القادر والسـيد وسام  ، شارك وعىل مدار 

من املؤمترات  واملهرجاBت والندوات %دبية والشعرية والثقافية والتارخيية   سـنني طويÜ يف العديد

ومهنا ¥رجان املربد الشعري السـنوي ، وغريه وx صالت و عالقات ثقافية متبادÞ "لعديد من 

  :اعالم %د"ء والشعراء واملؤرخني  العرب  ، مثل  
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السامن و عبد الوهاب البيايت و عاتكة اخلزرâ  نزار قباين و محمود درويش وفتاح الفتيوري وغادة

وشاذل طاقة  و شويق ضيف و مصطفى جواد وحسني عيل حمفوظ وسامل %لويس وعامد عبد 

  .السالم رؤوف  وغريمه  

  :عضو^ته   مهنا 

  عضو %حتاد  العام لالد"ء والكتاب يف العراق �

 عضو %حتاد  العام لالد"ء  والكتاب العرب �

 اد اJويل لعلوم احلضارة %سالمية عضو %حت �

جلنة  التقيمي  –امانة شعرالتفعيÜ  –) جامعة اJول العربية( عضو  احتاد املنتجني العرب �

  والتصحيح

 عضو  احتاد الكتاب واملثقفني العرب- �

 عضو احتاد الشعراء و%د"ء العرب �

 عضو رابطة  %د"ء والكتاب العرب �

 الم يف العراقعضومؤسسة اقالم ثقافية لالع �

 عضو امللتقى الثقايف العريب �

  :املؤلفات 

 :اJواوين الشعرية    - أ 

  1978  نفثات القلب �
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  1986 قصائد من جهبة القتال �

   2008من وì %ميان  �

  2010  الشهادة والرضحي �

  2011احلرب و%ميان  �

  سـناءات مرشقة

  :الكتب النرثية  –ب 

 مجموعة مقاالت وترامج: يف %دب والفن  �

  

دراسة وحتقيق ورشح للقصيدة اليت حتمل نفس  –الشقيق يف معرفة اداب الطريق  تذكرة �

 العنوان واملنسوبة  للشـيخ عبد القادرالكيالين

دراسة موجزة يف  الشعرالعريب عرب العصور بدءا من العرص  \املوجز يف الشعر العريب  �

 عالمةمراجعة وتقدمي ال: اجلاهيل وحىت عرص الهنضة او احلديث مث املعارص 

 )رمحه هللا(اJكتور شويق ضيف  �

دراسة شامÜ يف ادب  –رشح ديوان الشـيخ عبد القادر الكيالين ويشء يف تصوفه  �

 الشـيخ عبد القادرالكيالين كمنوذج للشعر

  اربعة اجزاء  الصويف ورشح القصائد املنسوبة للشـيخ �
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  راهئادراسة مسـتفيضة  يف شعر الهنضة العربية  وشع –شعراء الهنضة العربية  �

  )قصة طويÜ ( كرامة فتاة   �

  اصول يف %سالم  �

  )قصة طويÜ (عذراء القرية   �

  )مجموعة قصص قصرية ( %شقياء    �

  )هذا الكتاب(ب0روز  يف اZاكرة  �

  دراسات يف الشعر املعارص  وقصيدة النرث �

  الغزل يف الشعر العريب �

  عبد القادر الكيالين  وموقفه من املذاهب والفرق %سالمية  �

  مع دراسة  حبثية يف شاعرها  الشـيخ عبد القادر الكيالين \رشح القصيدة العينية  �

  السالم يف %سالم �

  .شذرات من السرية النبوية املعطرة  �

 :موسوعة  التفسري املوضوعي للقران الكرمي  وقد اجنز مهنا الكتب التالية  �

  احصاب اجلنة يف القران الكرمي �

 القران يف القران الكرمي �

 ية املسـتجابة يف القران الكرمي%دع  �
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 %نسان ويوم القيامة �

 يوم القيامة يف القران الكرمي  قيد %جناز �

  اخللق واملعاد يف القران الكرمي �

ويرشفين ان اتركمك مع هذه الصفحات اليت كتهبا واJي العزيز عن ب0روز ، لتعرفمك بتارخي وتراث 

  ...هذه املدينة امجليÜ والصغرية 

  .التوفيق والهادي اىل سواء الطريق  وهللا ويل

  

  اJين فاحل الكيالين جامل
  دكتوراة فلسفة يف التارخي واحلضارة العربية %سالمية

  1996عضو احتاد املؤرخني العرب

  1995عضو مجعية املؤرخني و%�ريني يف العراق

  

  

  عىل سبيل المتهيــــــد
  

  س والروزسالما ^   ب0روز                    بعطر %

  

  � يف القلب دعوات                 ونور  العز  والفوز
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  سالت هللا يرعاك                    وحيميك  من  الهوز

  

لغة  امسها  متكون من لكمتني  ب0  ومعناها مدينة اوعدة  مدن  حبيث  تكون ب0ا  :   ب0روز

  .عىل  بالد  ا و ب0ان  -تكسريا -وجتمع 

روز  وتعين  التجربة او  %متحان  وكذ� cيت   مبعىن  التقدير كام ورد يف    : ومن لكمة 

  .لبنان   –احمليط   طبعة  دار  صادر ) لسان العرب(قاموس 

اما يف النصوص املسامرية القدمية  فقد وردت  يف اللغة %شورية  مبعىن ضوء الهنار او ضياء 

  .الهنار 

مة  روز مبعىن الورد  وهو الورد املعمر  ذو %جحام  الكبرية  يف اللغة  الالتينية  جاءت  لك

%بيض و %محر و%صفر والوردي   :  الفواح عطرها  "لوانه   الزاهية    مهنا ,  الزكية  راحئهتا 

والسلطاين و اجلوري الزيك الراحئة  واوراد  النسـتÜ  البيضاء   ذات  العطور املمتزية اليت توجد يف 

هنا حلد %ن   وتاكد    ال ختلو  حديقة     من حدائقها  البيتية  او بسـتان من بساتيهنا من بساتي

هذه الورود  كام اكنت  هذه %وراد  تزرع  عىل ضفاف  هنر الروز  امام اJور السكنية فهـي  يف  

  .لك  ماكن من املدينة   وتزرع  بكرثة  "نواع خمتلفة 

املدينة اخلاJة اليت اكنت  راقدة عىل  جانيب هنر الروز اZي اكن   فهـي  هذه :  اما  اصطالحا  

خيرتقها  من شاملها اىل جنوهبا  لريوهيا و ليبعث   احلياة   و%مل  والراحة   النفسـية يف  نفوس  

  .ابناهئا و  يف لك مفاصلها 
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م املغرباو اليوم ان لفظة ب0روز حمرفة من لفظة بدروز  ومعناها  "لفارسـية اليو : وقيل ايضا

النحس   او اليوم الردئ اواليوم الغابر املغرب او القامت  وذ� انه عندما  مت فتحها من قبل الفرس  

واستيالهئم علهيا   اكن  قد  مت فتحها  و%ستيالء علهيا  يف  يوم  مغرب اوغابر  شديد الغبار  وقد  

ا من جيوشهم الغازية   عندما تقدموا علهيا  ذكر ان غارة   شعواء صبّحت  قوما من الفرس  او جيش

ودارت  علهيم ر� احلرب يف هذا املوضع  خفرس الفرس يف هذا اليوم  الكثري من  اجلند بني الفتك 

بد ( هبم او القتل  او %رس  و%ستباحة فاكن صباحا سيئا علهيم فقالوا هذا يوم  حنس او ردي او

ب0 (وتعين )  براز الروز( لب0ان  لياقوت امحلوي  حتت امساو  كام ورد امسها يف  معجم ا) روز

وقد اخربين )  ورازرو( لكرثة هذا احليوان  هبا  وهذا ماخوذ من لفظ  فارس %صل ) اخلنازبر

واJي رمحه هللا تعاىل وادخ� فسـيح جناته واكن صيادا ماهرا  ان كثريا ما تعرض هو وجامعته 

 –واكن  يوجد   فهيا   الكثري منه  وفتكه  الشديد  مبزارع   الشلب ملطاردة هذا ا حليوان وقت�  

اليت  اكنوا  يزرعوهنا  اهايل هذه املنطقة   يف اراضهيم  وختريب   حقول  الشلب  وخاصة    - الرز

بعد  خروج  السـنابل  او  قبل    حصادها  فاكنوا  يقتلوهنا   للحفاظ عىل  مزارع الشلب من 

  .ه  هبا  من  دمار وختريب اذاها  وما  تلحق

لكرثة ما يزرع هبا  منه  حيث  اكنت   )  ب0 الرز( اهنا   من لفظة *)   وهو %رحج  (وقيل  

ب0روز  مشهورة بزراعة الرز  وبكرثته  وخاصة يف القسم الشاميل مهنا وال تزال اراضهيا صاحلة 

ارضنا مع واJي  رمحه هللا تعاىل فزرعنا    وامحلد � فقد شاركت يف زراعته يف. لزراعة هذا احملصول 

من هذه %صناف اليت شاركت يف زراعهتا  العنرب و%محر واملوالين واحلويزاوي  بكرثة  \انواعا منه 

  .والباكسـتاين  وغريه  وقد حصد ته بيدي 
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  )جامل اJين ( وهو ما نأخذ به ومنيل اليه  * 

اع الرزاملزروع فهيا  غÜ وطيبة ونكهة  واكرثها زراعة مث وقد  تبني يل  ان الرز العنرب  اجود انو 

 ب0روز  -ورمبا حتولت مبرور الزمن لكمة رز اىل روز  ٔاي موطن زراعة الرز فاصبحت . يليه %محر

وهناك   راي اخر  هو ان  مدينة ب0روز  اكنت  بساتيهنا واحمليطة هبا  يزرع  فهيا  كثريا  الورد 

تنترش راحئة الورود   يف  لك املدينة  حبيث  تشم عبري الورد اجلوري  اي! اجلوري  ويف الربيع 

حللت  من  املدينة  وقد  شاهدت  هذه  %جشار   بكرثة  يف  بساتيننا  وعندما  احتل   % 

ودخلها %نلكزي    1918 \1914نلكزي العراق  ومدينة ب0روز  يف احلرب  العاملية %وىل  

اي ب0  الورود  حيث  يسمى  الورد  يف  )    ب0 الروز ( الورود  فهيا  امسوها    والحظوا  كرثة

  ) .ب0روز(مث حذف  %لف  والالم  واصبحت ) روز ( %نلكزيية 

طبعة دار  املرشق   لبنان    505 \وقد  وردت  لفظة ب0روز  رصحية  يف كتاب املنجد صفحة

 .وتعين  مدينة ب0روز احلالية

ز مدينة قدمية قدم الزمن والتارخي  فقد  كشفت النصوص  املسامرية عن  ورود  امسها  مع  ب0رو

العديد  من املدن واملراكز %�رية يف احلضارة القدمية  فقد ذكرت  يف  ا�ر العرص البابيل القدمي  

 زمن  امل%  املعروف  محورايب  اي  قبل امليالد

  .النصوص املسامرية %شورية كام ارشت سابقابÊنية عرش قرB كام  ذكرت  يف 
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اربعة قرون  من  cرخي  ( املعروف بكتابه القمي يف التارخي)لونكريك ( ويذكر املؤرخ  %جنلزيي

ب0روز  مدينة تقع  عىل حافة الصحراء وخيرتقها هنر الروز مما جعلها  ( ان     )  العراق احلديث 

  ).من  ٔالطف  مدن العراق 

اما مناخها العا م  فهو ، وها  النقي ومناخها امجليل  وخاصة يف فصيل الربيع واخلريف متتاز جب

  .حار جاف صيفا  و"رد قارص الربودة شـتاءا 

ب0روز  كثرية  ا�رها التارخيية   مفا زالت ت% % � ر   شاهدة عىل عراقهتا  وقد¥ا  ومواقعها  

تعود  حاليا اىل   قضاء  املقدادية     –لزندان  يف  شاملها %ثرية  يف مناطق عديدة  مثل  منطقة  ا

يف حدودها  املتامخة  اىل ب0روز و  منطقة  البجيل وا�ر بورخان  ومقربة  امام  زين  اJين  

والفرزاين  جنويب ب0روز  خري شاهد عىل ذ�  وقد  حدثين  %سـتاذ   و%�ري العرايق  

سامل %لويس  ، اثناء  لقايئ  به يف  مدينة جلوالء مع  الوفود  املدعوة  املشهور  %سـتاذ  اJكتور 

فاكد يل   1996من قبل  احتاد املؤرخني العرب ،  خالل %حتفال مبعركة جلوالء التارخيية يف عام 

انه  يوجد  يف املتحف العرايق  متثال  لراس زوجة %سكندر املقدوين امل%  العظمي  اZي فتح 

  :والغرب  وملكها واZي ورد ذكره يف القرآن الكرمي  الرشق

اB مكنا x يف %رض  واتيناه من * ويسالونك عن ذي القرنني  قل ساتلوا  عليمك منه ذكرا (  

حىت اذا بلغ   مغرب الشمس  وجدها تغرب يف عني محئة  ووجد *   افاتبع سبب* لك يشء سببا 

قال  اما من ظمل  *  ا ان تعذب   واما ان تتخذ فهيم حسـنا  عندها قوما  فقلنا  ^ذا القرنني  ام

واما من آمن ومعل  صاحلا  ف�  جزاءا   *  فسوف  نعذبه  مث يرد اىل ربه  فيعذبه  عذا" نكرا 

حىت  اذا  بلغ  مطلع الشمس  وجدها * مث  اتبع   سببا*  احلسـىن  وسـنقول  x  من  امرB  يرسا  
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* مث اتبع سببا *  وكذ� قد  احطنا  مبا Jيه  خربا * هلم   من دوهنا  سرتا   تطلع عىل قوم  مل جنعل
قالوا  ^ذا القرنني  ان  *  حىت اذا  بلغ  بني السدين  وجد  من دوهنام  قوما ال  ياكدون يفقهون قوال 

^جوج  وماجوج  مفسدون يف %رض   فهل  جنعل  �  خرجا  عىل  ان  جتعل  بيننا  وبيهنم 

  94  - 83\سورة الكهف  %^ت * )  سدا 

وجد يف ب0روز   يف منطقة امام زين اJين ويه منطقة اثرية  قدمية   -وبىن سور الصني العظمي 

واليت تعترب  حاليا   مقربة املدينة  وكثري ماعاقت  %بنية  املوجودة  فهيا  حتت %رض  حفار 

رهبم او اصدقاهئم او اي خشص من املدينة  حفني حيفرون القبور ومه  حيفرون  قبورا Zوهيم او اقا

القرب مرتا او اكرث فقد  تظهر   هلم   حيطان    مبنية  "لطابوق  الفريش  القدمي فيضطرون اىل ردم 

احلفرة وحفر غريها  يف   موقع اخر من  ارض املقربة  وحفار القبور  حاليا خري   شاهد عىل ذ� 

ويف قبل اشهربعد ان جتاوز التسعني من العمر   اهنم وجدوا  ومه حيفرون وقد حدثين احدمه  وقد ت

يف  –) رازونه( –احد القبور  حائطا  وملا بدؤا  بقلع  الطابوق  الفريش وصلوا يف احلفر اىل كوة 

اجلدار او احلائط  فهيا دجاجة وحتهتا بيض اوما يشـبه البيض و نظرا لقد¥ا فقد هتشمت مبجرد ملسها 

  .وهذه دالÞ عىل وجود السكن والعامرة يف هذه املنطقة منذ القدم   "ليد 

كام اود ان اضيف ان سدنة %مام زين اJين بيت كنوشة وبيت شهيب ومه اخوايل  واخوال 

اوالدي عندما ارادوا ان يوسعوا مرقد %مام يف سـتينات القرن املايض    اسـتعانوا  ببناء الطارمة 

  .يف العرص %ساليم %ول ..     لفريش املوجود يف املقربةالشاملية  "لطابوق ا
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وقد اكنت ب0روز  نقطة  ¥مة  يف  قيادة  حترير مدن د^ىل  من النفوذ الفاريس  يف زمن  

اخللفاء الراشدين  وما زال قرب ا<اهد الصحايب اجلليل  جرير بن عبدهللا البجيل خري شاهد عىل 

  .ذ� جنوب ب0روز

مت اجليوش العربية  لتفتح فارس واكنت ب0روز بوابة واسعة  لهذه اجليوش النبساط  فقد  تقد

اراضهيا  ومالءمهتا للقتال  "لنسـبة للجيوش %سالميةاملتقدمة يف اخليل  و الرجال والعدة والعدد  

الشاهق  وقصور ملوك فارس  فهيا   املمتزية بطاقاهتا وبناهئا ) املدائن( والحاطهتا  بعامصة الفرس 

يف .لينترص %سالم عىل ا<وسـية  بفضل ببشارة احلبيب املصطفى محمد  صىل هللا عليه وسمل  

العرص العبايس  %ول  فقد   توسعت   ب0روز  لتكون مدينة عامرة  وخاصة زمن اخلليفة  هارون 

روز  تفخر  الرشـيد حيث اكنت منتجعا  لرواد الصيد  والقنص  وخاصة صيدا لصقور وما زالت ب0

هبذا الرتاث  العريق وكثري من     ابناهئا  صيادون ماهرون يف صيد الصقور والطيور اجلارحة  

ومهنم من اختذ  هذه الهواية ¥نة ويكفي  مدينة   ب0روز   خفرا   ان تكون مقرا مجليع صيادي 

 .عراقية   فهياالطيور اجلارحة والصقوريف العراق و يكون املقر العام  مجلعية الصقارين ال

وقد اصبحت حارضة كبرية  و¥مة يف زمن اخلليفة  املعتضد  "�  امحد بن املوفق "� اخلليفة 

جهرية  حيث اكنت   289 \جهرية واملتويف سـنة 279 \العبايس  اZي توىل اخلالفة العباسـية سـنة 
اكن  فهيا  ابنية عامرة  طسجا  من طسوج  بغداد   وذ� كوهنا واقعة  يف جانب بغداد الرشيق  و 

ولكن هذه %بنية خربت مبرورالزمن واليعرف اثرها %ن % اهنا مت ذكرها يف كتب التارخي   واكن  

هذا اخلليفة مولعا "لصيد والقنص فيايت الهيا يف مومس الصيد فيقيض  مومس الصيد فهيا  مع وزرائه  

 �ر املوجودة يف ساحة %مام زين اJين ما وحاشيته من حميب الصيد و القنص واين ٔالرى ان  %
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يه %  ا�ر قصور هذا اخلليفة  وقد درست مبرور الوقت وتقلبات الزمن  فاصبحت اثرا بعد عني  

واصبحت  % ن  جمرد ا�ر ال وجود لها % حتت %رض  وال  يعرفها او هيتدي الهيا % بوجود 

 .حفارالقبور فهيا 

يف البعقويب والشـيخ عبد القادر اجليالين  سوية عندما زار الشـيخ اجليالين وقيل انه زارها الرش 

) اللوالوة(صديقه الرشيف  البعقويب املدفون يف منطقة الرشيف يف "لقرب من خان اللؤلؤ  او خان 

"للهجة اJارجة  والواقع عىل ضفة هنر د^ىل الغربية  وكذ� زار ا"  ادريس البعقويب وهو احد 

املدفون حاليا يف قرية شفتة اليت تعترب  %ن جزءا من مدينة   بعقوبة عىل  ضفة    هنر  ( ه  اقارب

يف اجلانب الرشيق  لهنر د^ىل  وقد زرB املرقدين عرشات املرات ومل جند "ي )  خريسان الغربية 

د الباحثني  % مهنام   شاهدة    cرخيية    جبوار مرقدهيام  فقام  وJي   جامل اJين  وهو  اح

نساب  وعضو  مجعية  كتابة التا رخي  و%�ر و%نساب يف العراق والعامل العريب   من كتابة 

وهذا  ما يدلل عىل سعهتا  ).اي الرشيف   البعقويب   وابو ادريس البعقويب (نسب  لك  مهنام 

 وكثافة نفوسها  وساكهنا يف ذ� الوقت

جهرية    656وسقوط   اخلالفة العباسـية  عىل يد هوالكومسة وبعد  احتالل  املغول  لبغداد  
اصبحت ب0روز اثرا بعد عني حيث هرب اهلها  خوف القتل  وا<اعة وهتدمت البيوت   خاصة  

اذا علمنا ان ب0روز تقع  عىل الطريق املؤدي اىل بغداد من =ة الرشق او من =ة  اجليوش الترتية 

د %  عرشات الكيلومرتات او  ان الطريق بيهنا  وبني  بغداد اكن سالاك الغازية و ال تبعد  عن بغدا
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وال ميكن دخول بغداد % بعد احتالل ب0روز  الهنا تقع عىل طريق العدو وال يزال   هذا الطريق  

 .من =ة اجلنوب سالاك  وب0روز قريبة جدا من بغداد   عن طريق الهنروان

طريق (لت ب0روز اىل قرية صغرية تعرف "لصباغية  cبعة لقضاء اما يف العرص العÊين فقد حتو 

 .بعقوبة احلالية) خراسان

او   قزانية احلالية   مع العمل ان ترساق )  ترخس( اما منديل  فاكنت  cبعة  لقضاء   ترساق 

) صباغية ال ( وبعبارة اخرى ان ب0روز .  تبعد عن قزانية  قرابة  عرشين  مك  "جتاه اجلنوب الرشيق 

 )   .ترخس( اكنت cبعة اىل  بعقوبة اوال  وان منديل اكنت cبعة   اىل ترساق  

وامس  الصباغية  موجود  ومثبت  يف  اوراق  نفوس  العوائل الب0روزية القدمية واليت تعترب 

وال زلت مؤسسة لهذه املدينة  منذ زمن السلطان العÊين  عبد ا<يد  وابنه من بعده عبد امحليد    

احتفظ بشهادة ميالد جدي جامس السـيد  امحد  بن  عبدالكرمي  العÊنية واليت مد ون السكن فهيا 

وكذ� لك العوائل العريقة واليت تعترب من   عوائل ب0روز ) ب0روز( بدال من ) الصباغية ( 

 .%صلية  حتتفظ هبذه املستندات

Bحية    1918-\1914رب العاملية %وىل بعد احل_ مث اصبحت ب0روز   يف العرص احلديث

cبعة اىل بعقوبة زمن  الشـيخ عبد الرمحن النقيب  الكيالين رئيس اول حكومة  عراقية  وطنية 

 1921عام
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    1927 \مث اصبحت  ب0روز  cبعة اىل قضاء  منديل  عندما اصبحت  منديل   قضاءا  عام  

 لقضاء  اىل منديل   Bحيتان  هام  Bحية  ب0روز حسب  الرتتيب  اجلديد  للواء د^ىل  فاكن 

  .وBحية  قزانية 

        ::::احلدوداحلدوداحلدوداحلدود: : : : الفصل %ولالفصل %ولالفصل %ولالفصل %ول

اما حدود  ب0روز  فيحدها من الشامل قضاء املقدادية ومن اجلنوب Bحية العزيزية يف حمافظة 

  .و من الرشق فتحدها Bحية منديل وBحية قزانية  ومن الغرب حتدها Bحية  كنعان. واسط 

ذه  املدينة  حماطة  بكثري من القرى   و%ر^ف  وياكد عدد نفوس القرى فهيا يضايه وه

نفوسها يف اJاخل  وهذه القرى تتقامسها عدة قبائل لكها عربية خالصة ففي الشامل والشامل الرشيق 

وخها قبيÜ  بين متمي وشـيوخها بيت محيد احلسن وال يزالون  ويف الشامل الغر يب قبيÜ  عتبة  وشـي

  .بيت  غيدان ا<يد واخوته  واليزالون  وجزء من قبيÜ اJهلكية وقبيÜ الباوية 

خال السـيد امحد (ويف  جنوب املدينة بل من وسطها اىل منطقة  %مام منصور البطاحئي 

من اجلهة الغربية  قبيÜ اJهلكية ومه  عدة بيوcت مشهورة معروفة  مهنا  بيت شطب )  الرفاعي

وبيت كربول وبيت جنديل  وبيت عداي وغريمه   ولك بيت رئاسـته  فيه   وقد مجعهم العباس 

  -رمحه هللا  -مؤخرا الشـيخ علوان الشطب حتت رئاسـته

ويف جنوب  ب0روز  قبيÜ اJاينية وامرهتا يف بيت حامدي واكن يراسهم احلاج عبعوب محمد 

روعها كثرية  تكونت من احتاد  عدة قبائل  من ويه قبيÜ كبرية   ف  امحلادي مث تريك املط% امحلادي

  .تقع  يف  ب0روز  قبائل
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اما من =ة اجلنوب الرشيق فيوجد بيت عدوان وشـيخهم سعيد العدوان  والنفافشة  

وبيت عدوان والشهيالت والنفافشة واملسعود والعوادل   --والشهيالت  ورئيسهم بيت عطروز  

ر   كام توجد عدة قبائل اخرى مهنا زبيد و%وس عشائر عربية خالصة ويه فروع من   مش

: واخلزرج والعبيد  وكذ� املساعرة ومه فرع من طي والسواعد والزهريية  والعزة  والسادة 

الكيالنيون واحلياليون والنعمي  والهوامش  واكن امتداد هذه القبائل داخل املدينة ايضا ومن ابناهئم  

  .تكونت املدينة   

  :النفوس 

العهد العÊين  Jينا  وثيقة رمسية حتدد الرجال حاميل السالح  والبالغني سن الرشد يف يف 

ب0روز وعدد املوقعني عىل هذه الوثيقة  اربعامئة خشص ولو اعتربB  ان %طفال اZكور فهيا نصف 

املراة   فرد واذا اعتربB ان النساء بقدر عدد الرجال عىل اعتبار  600 \هذا العدد فيكون العدد 

يف %كرث  وذ�   1250 -1200\نصف ا<متع  فيكون مجموع ساكن مدينة ب0روز يرتواح مابني 

  .ويعترب هذا اول احصاء لساكن املدينة فعليا 1895 \يف  مارس  اذار 

ان اول تسجيل  نفوس رمسي حكويم يف العراق اكن يف العهد املليك   اكن يف زمن امل% 

نسمة وهذا  17180\واكن عدد ساكن ب0روز يف  هذا التعداد هو 1928 \فيصل %ول يف عام

 9000\العدد ميثل ب0روز املدينة والقرى خارج املدينة  Zا يكون العدد يف داخل املدينة قرابة 

نسمة  ورمبا يكون العدد اكرث من هذا العدد اذا علم! ان كثريا من الرجال حياولون عدم تسجيل 

قضا^ التجنيد %لزايم وغريها وخاصة يف القرى و%ر^ف  واحصاء اخر اكن انفسهم هتر" من 

مشل امجليع تقريبا ذ�  بسبب وجود املواد  المتوينية    1947امشل واوسع من %ول  مت يف  عام 
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اليت  توزعها اJوÞ عىل املواطنني املسجلني مثل احلنطة  والسكر والشاي فاكنت نفوس  Bحية 

ويعترب هذا %حصاء هو   1957 \اما يف  احصاء عام \تقريبا ونفوس املدينة يه          \ب0روز

%حصاء %مه يف العراق اذ  مشل  لك العراق  لك جزء من العراق  بعربه  واكراده  وقومياته 

%خرى  ومشل لك مناطق العراق  واليزال  هذا  %حصاء هو  املعمول به  واملعول عليه  يف 

ائرالرمسية يف العراق حلد %ن  وال تزال جسالت النفوس  حتدث مبوجبه  حىت هذه الساعة  اJو 

  \وقد وجدت  احصاآت اخرى عام \نسمة   \فاكنت يف هذا %حصاء نفوس ب0روز

% اهنا بقيت حرباعىل الورق  ومل يؤخذ هبا  يف دوائر النفوس  1997و1986 \و1977و1967

  هو %مثل رمسيا 1957ء عام العراقية  واليزال احصا
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ب0روز من  %ماكن  القدمية  املعروفة  يف التارخي  وقد اوحضت  يف المتهيد  بعضا من هذه 

%مور %  اهنا  خربت متاما بعد دخول هوالكو خان  بغداد واحتالx العراق  بسبب قرهبا من 

ا  تقع عىل  طريق اجليوش الغازية لبغداد من =ة الرشق ولقرهبا مهنا  اذ اهنا ال تبعد بغداد  وكوهن

مك وخاصة   من  موقعها اجلنويب  فاضطر اهلها اىل الفرار حفاظا  عىل 120  \عن بغداد  اكرث من

الت  %رواح الن اجليوش  املغولية  الترتية الغازية  اكنت تقتل لك انسان تراه  اما¥ا  فهـي مح

بربرية  مل  يسـبق ان حدثت مثلها  يف cرخي البرشية  زحفت من  بالد الرشق %قىص وقيل 

ابتدات  من مدينيت ^جوج وماجوج  عندما احست "جلوع  فاحتلت لك  الب0ان  اليت تقع يف 

ق وسور^ طريقها  متجهة حنو الغرب فا بتلعت ب0اB كثرية مهنا  الباكسـتان وافغانسـتان وايران والعرا
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و %ردن وفلسطني ولبنان ومل يوقف زحفها %  البحر %بيض املتوسط   فهرب %هايل  بغية 

عدم %قرتاب من هذه اجليوش او %حتاكك هبا  او لشعور الناس "خلطر Zا هاجروا مبتعدين 

 منطقة عهنا اىل مناطق اخرى فاكن هذا %جراء  قد ادى جهرة الناس الزراعة  فهجرت  ارايض

الهنروان  الغنية والصاحلة للزراعة  فعم اخلراب وحل البوار يف %رض وتاكد املدينة تنعدم من 

الوجود  لوال  اهنا تشلكت  كقرية جديدة يف منطقة  اخرى تبعد عدة اميال  عن موقعها %صيل  

ا بعض املؤرخني  فبقيت ا�رها  وتشاهد اليوم  كرسوم او اطالل او راكم  وخرائب  ورمبا اعتربه

اسوار ملدن فارسـية  وخاصة  اهنا  اكنت  تقبع  حتت ظل  احلمك الفاريس قبل الفتح %ساليم وتقع 

) طاق كرسى(عىل مشارف مدينة  املدائن العامصة  الفارسـية  املعروفة  اليت  اليزال  بناء قصورمه  

  .شا خصا فهيا  

  :و من امه هذه %�ر ماييل

  

  :ا�ر بورخان -1

 تلول ترابية  توجد يف منطقة سعدة ومنÜ يف اجلزء اجلنويب الرشيق من ب0روز  ويه عبار ة ويه

عن ثالثة تلول  يه تل بورخان و تل  مندك وتل  شتيق  وقسم اخر يعتربها  تلني فقط  هام  

فهيا بورخان الكبري  وبورخان الصغري   ومل تقم  مديرية %�ر "لكشف عىل حمتو^هتا او التنقيب 

%  حبدود قليÜ  فنصبت  علهيا احلراس  % ان بعض %هايل   قد حفر ونقب  هبا خفية عن 

انظاراحلكومة  وال تزال قامئة وحباجة اىل تنقيب  لعلها فهيا ا�ر ممهمة وثروات كثرية   وقد زرهتا 
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قدمية واحملطمة وشاهدت  بعض ظواهرها ومن الفخار^ت احملطمة و%واين املصنوعة من الفخار ال

  .نتيجة تالعب اهايل املنطقة القريبة مهنا 

  

  

  

  

  

  

  

  :الفرزاين   -2

   

ويه تلول اكنت موجودة  عىل مقربة  من هنرالروز يف اجلهة الغربية  يف جنوب ب0روز وتبعد 

مك  ويه منطقة  ا�ر ايضا   وتعين وجود سكن وا�ر مدينة  فهيا   3-2عن %مام زين اJين قرابة 

اكن موقعها مالمئا الن تكون مدينة لقرهبا من موقع املياة  حيث تقع عىل حافة الهنر  الغربية وحتيط و 

هبا مساحات واسعة جدا من %رايض الصاحلة للزراعة  وقد الحظت فهيا  العديد من القبور قيل 

مت تسويهتا يف %رايض % اهنا .  اهنا تعود اىل  عشرية اJهلكية قدميا حيث اكنوا يدفون فهيا موcمه 
واندرست معاملها متاما  ال يعرف ماكهنا   1970 \الزراعية اثناء معلية تسوية %رايض الزراعية عام
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%   كبارالسن واهايل املنطقة ا<اورة  ومل يبق مهنا  يشء ذكر و%ن يه اراض صاحلة للزراعة 

 .مغطاة بشـبكة ري وبزل 

 :ا�ر  %مام البجيل  -3

مرقد %مام  جرير بن عبد هللا البجيل  الGين  ويقع يف جنوب ب0روز ويف ارايض عشرية وفهيا  

  . مك 30 \اJاينية  ويبعد عن مركز  املدينة قرابة

جرير بن عبد هللا بن جابر، وهو الشليل، بن ما� بن نرص بن ثعلبة بن : والبجيل هو       

بن سعد بن نذير بن قرس بن عبقر بن ٔامنار،  جشم بن عوف بن حزمية بن حرب بن عيل بن ما�

  . ٔابو عبد هللا البجيل، وقد اختلف النسابون يف جبيÜ مفهنم من جعلهم من المين  : وقيل. ٔابو معرو

  : فقيل 

مه من  ٔامنار بن ٕاراش بن معرو بن الغوث بن نبت، ومعرو هذا هو ٔاخو أالزد، وهو قول   - 

  اللكيب،

  زار،مه من ن  : ومهنم من قال

هو ٔامنار بن نزار بن معد بن عدBن، وهو قول ابن ٕاحساق ومصعب وعبد هللا بن عباس   : وقال

   . وجبري بن مطعم ريض هللا عهنم، وهللا ٔاعمل
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  . جبيÜ بنت صعب بن عيل بن سعد العشرية  : نسـبوا ٕاىل ٔا¥م

ٔابناءه "ملراجع،  وجلرير بن عبد هللا البجيل  اخت واحدة وعدة ٔابناء  ، وقد ورد ذكر بعض 

  : اZكور ومه  

  .معر  و بشري  و خاJ و ز^د و  محمد و عبد هللا و يزيد  وغريمه

  

"لكوفة، ) ٔايب ٔاراكة(تزو=ا ٔابو ٔاراكة ما� البجيل، وهو صاحب دار ) عائشة(وx ٔابنة امسها 

ٔاما ٔاخته . وما� فأجنبت x ٔابنته اليت تزو=ا سعيد  بن سعيد بن العاص أالموي، فاجنبت x جرير

  .فهـي ٔام جرير بن زهري بن ذى السن القرسي البجيل

  .ٔاسمل جرير قبل وفاة النيب صىل هللا عليه وسمل بأربعني يومًا، واكن حسن الصورة

جرير يوسف هذه أالمة، وهو سـيد قومه، و النيب صىل هللا عليه وسمل   : قال معر بن اخلطاب 

  ملا دخل عليه جرير فأكرمه

   ). اذا ٔاcمك كرمي قوم فأكرموه (     :   وقال
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  ) :يف العقد الفريد(يقول ابن عبد ربه أالندليس 

)x يوسف هذه :   ٕان جرير بن عبد هللا البجيل صاَحَب النيب عليه الصالة والسالم، واكن يقال

كام يف ) ٕان عىل و=ه مسحة َمَ%ٍ (وقد وصفه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل . أالمة، حلسـنه

  :  احلديث الوارد مبسـند ٔامحد بن حنبل االٓيت نصه

ملا دنوت من املدينة : حدثنا ٕاحساق بن يوسف حدثنا يونس عن املغرية بن شـبل قال قال (

ٔاخنت راحلىت مث حللت عيبىت مث لبست حلىت مث دخلت املسجد فٕاذا النىب صىل هللا عليه وسمل 

  :خيطب فرماىن الناس "حلدق قال

  :د هللا هل ذكر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من ٔامرى شيئاً فقلت جلليىس ^ عب

  : قال نعم ذكرك بأحسن اZكر بي! هو خيطب ٕاذ عرض x يف خطبته فقال

  ).ٕانه سـيدخل عليمك من هذا الفج من خري ذى ميٍن ٔاال وٕاَن عىل و=ه مسحة َمَ%ٍ (

  .قال جرير حفمدت هللا عز وجل
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 و رمبا بسبب خضامته اكن ال يثبت عىل اخليل، فأشـتىك امره وقيل ان جريرا البجيل اكن خضام

  لرسول هللا  صىل هللا عليه وسمل، فدعى x النىب صىل هللا عليه وسمل "لثبات،

وقد ورد يف حصيح البخاري وغريه من كتب الصحاح عدة ٔاحاديث هبذا بشأن، مهنا احلديث 

  :  املذكور بصحيح البخاري االٓيت

ثىن حدثنا حيىي حدثنا ٕاسامعيل قال حدثىن قيس قال قال ىل جرير بن عبد حدثنا محمد بن امل ((

هللا رىض هللا عنه قال ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔاال ترحيىن من ذى اخللصة واكن بيتًا فيه 

خثعم يسمى كعبة الGنية فانطلقت يف مخسني ومائة من ٔامحس واكنوا ٔاحصاب خيل فأخربت النىب 
يه وسمل ٔاىن ال ٔاثبت عىل اخليل فرضب يف صدرى حىت رٔايت ٔاثر ٔاصابعه يف صدرى صىل هللا عل 

ً̂ (فقال  ً̂ ¥د فانطلق ٕالهيا فكرسها وحرقها فأرسل ٕاىل النىب صىل هللا عليه ) اللهم ثبته واجع� هاد

وسمل يبرشه فقال رسول جرير لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ^ رسول هللا واZي بعثك "حلق ما 

جئتك حىت تركهتا Xٔهنا مجل ٔاجرب فبارك عىل خيل ٔامحس ورجالها مخس مرات قال مسٌدد بيت 

  )).يف خثعم

  

وجرير بن عبد هللا  البجيل هو اZي  ٔارس� الرسول صىل  هللا عليه وسمل لهدم صمن ذي 

  )راجع كتايب  شذرات من السرية النبوية املطرة( اخللصة 
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Üي قاد بعض قومه من جبيZيف حروب الردة اليت لكف هبا، وهو ا  

ويف السـنة الثالثة عرش للهجرة اي بعد وفاة النيب محمد صىل هللا عليه وسمل  ٔارس� ٔابوبكر 

وهو اZي مجع بطون جبيÜ املتفرقة ملا ٔاراد معر بن اخلطاب ٔان يرس� . الصديق عامًال عىل جنران

  .بالد العراق وفارسملساعدة جيش املثين بن حارثة يف حربه مع أالعامج لفتح 

ويقول الطربي بتارخيه ٕان معر بن اخلطاب ٔارسل جرير البجيل عىل رٔاس قومه ملساعدة املثين بن 

يف معركة  (يوم ¥ران ) ¥ران(حارثة يف فتح بالد العراق، وجرير هو اZي قتل قائد الفرس 

ما زال يعرف بنفس موقع بشامل الكويت (وهو) بغيض(، وبعد املعركة نزل جرير وقومه )النخي�

موقع ٔايضًا بشامل الكويت وما (، ومراجع ٔاخرى تقول نزل وقومه باكظمة )¥ران(بعد معركة ) %مس

  ).زال يعرف بنفس %مس

  

اكن جرير البجيل عىل ) معركة القادسـية الشهرية(ويقول الطربي ايضا  ٔان  يف يوم القادسـية 

، واكن عىل امليرسة قيس بن هبرية )يشٔاي اجل (رٔاس قومه جبيÜ، واكن عىل ممينة الناس 

والثابت "ملراجع ان جرير بن عبد هللا البجيل قاد قومه من جبيÜ يف فتح عدة . البجيل) املكشوح(

  .مدن ومواقع يف بالد العراق وفارس
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ويقول ابن أالثري أن جرير اكن عامًال عىل مهذان عندما ٔاسـتدعاه عيل بن ٔايب طالب ٕاىل الكوفة 

  .تقر عيل  هبا  بعد معركة امجلل الشهريةبعد ٔان ٔاسـ 

يف السـنة اليت قتل فهيا عÊن بن عفان، ) قرقيسـياء(ويقول الطربي ٕان جرير اكن واليًا عىل 

  )الرقة (يف الكوفة هد¥ا عيل بن ٔايب طالب بعد قيام جرير "لرحيل اىل ) بيت(واكنت x دار 

ية ريض هللا عهنام، واZي ٔانهتـي مبوقعة صفني واعزتاx املشاركه "لرصاع اJائر بني عيل ومعاو 

  .الشهرية

هـ وقيل يف رواية اخرى سـنة  51ويقول ابن أالثري ٔان جرير بن عبد هللا البجيل توىف يف سـنة 

  )هـ 54

القادسـية وغريها، ٔاثر عظمي، واكنت جبيÜ متفرقة، جفمعهم معر    : واكن x  يف احلروب  "لعراق

   . جريراً بن اخلطاب، وجعل علهيم 

  

ٔاخربB أالسـتاذ ٔابو منصور بن ماكرم بن ٔامحد بن ماكرم املؤدب، ٔاخربB ٔابو القامس نرص بن محمد 

بن صفوان، ٔاخربB ٔابو الرباكت سعد بن محمد بن ٕادريس، واخلطيب ٔابو الفضل احلسن بن هبة هللا، 

   : قال
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ملنصور املظفر بن محمد ٔاخربB ٔابو الفرج محمد بن ٕادريس بن محمد بن ٕادريس، ٔاخربB ٔابو ا

ٔاخربت عن محمد   : الطويس، ٔاخربB ٔابو زكر^ يزيد بن محمد بن ٕا^س بن القامس أالزدي املوصيل، قال

ملا انهتت ٕاىل معر مصيبة   ٔاهل  اجلرس،   : بن محيد الرازي، عن سلمة، عن محمد بن ٕاحساق قال

ن يف ركب من جبيÜ، وعرجفة بن هرمثة، وقد قدم عليه  فدمه،   قدم عليه جرير بن عبد هللا من المي

   : واكن عرجفة يومئذ سـيد جبيÜ، واكن حليفًا  هلم  من  أالزد،  فلكمهم  وقال

قد علممت ما اكن من املصيبة يف ٕاخوانمك "لعراق، فسريوا ٕالهيم، ؤاB ٔاخرج ٕاليمك من اكن منمك  -

  يف قبائل العرب ؤامجعهم ٕاليمك،

ؤمن، فأخرج ٕالهيم قيس كبة، وحسمة، وعرينة، من بين عامر بن صعصعة، نفعل ^ ٔامري امل  : قالوا

  وهذه بطون من جبيÜ، ؤامر علهيم عرجفة بن هرمثة، فغضب من ذ� جرير بن عبد هللا،

Üلكموا ٔامري املؤمنني؛  : فقال لبجي  

  اسـتعملت علينا رجًال ليس منا، فأرسل ٕاىل عرجفة  : فقالوا

   ؟ ما يقول هؤالء  : فقال

صدقوا ^ ٔامري املؤمنني، لست مهنم؛ لكين من أالزد؛ كنا ٔاصبنا يف اجلاهلية دمًا يف قومنا   : قال

  فلحقنا ببجيÜ، فبلغنا فهيم من السؤدد ما بلغك،
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   . فاثبت عىل مزنلتك؛ فدافعهم كام يدافعونك  : فقال معر

  لست فاعًال وال سائرًا معهم،  : فقال

ن نزلت، ؤامر معر جريرًا عىل جبيÜ فسار هبم ماكنه ٕاىل العراق، فسار عرجفة ٕاىل البرصة بعد أ 

  : مفات هبا، وقيل) قرقيسـياء(ؤاقام جرير "لكوفة، وملا ٔاىت عيل الكوفة وسكهنا، سار جرير عهنا ٕاىل 

   . )الرساة(مات ب

  :ٔانه   قال ٔاتيت النيب صىل هللا عليه وسمل وهو  يبايع فقلت:  من ٔاحاديثه ريض هللا عنه

  ^رسول هللا ٔابسط يدك حىت ٔا"يعك واشرتط عيل فٕانك ٔاعمل، -

ٔا"يعك عىل ٔان تعبد هللا، وتقمي الصالة، وتؤيت الزاكة، وتناحص (:  قال صىل هللا عليه وسمل

  ).املسلمني، وتفارق املرشكني

 ويرحج وفاته بب0روز اJكتور محدان عبد ا<يد الكبييس %سـتاذ جبامعة بغداد   -

د^ىل  "لقرب من  قضاء  العزيزية   يف   -مازال مرقده شاخصا يف  جنوب  ب0روز ومن املعلوم

وال تزال "لقرب من املرقد تلول   .واسط   من  ارض  العراق ومسجل يف دائرة %�ر العراقية

 .ا�رية تكرث فهيا %واين الفخارية احملطمة وبعض قبوراملوىت احمليطة 
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  س%مام  الشـيخ مش

  

يقع  مرقد  %ما م  الشـيخ مشس اJين  املولوي يف منطقة الشمسـية يف بزايز ب0روز عىل ضفة 

هنرالشمسـية القدمي  واZي اسـتقى امسه من امس الشـيخ  وحتيط به بساتني وخنيالت  ويقوم السـيد  

ان مقاطعة  سلامن العطية  واوالده من بعده عىل قميومته  وخدمته قيل ان  املنطقة مسيت "مسه و 

 .الشمسـية مسيت تمينا "مس الشـيخ  مشس اJين   
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والراحج انه  الشـيخ مشس اJين   من سكنة مدينة قونية الرتكية التقاه الشـيخ جالل اJين الرويم 

جهرية  ورمبا يكون قد هاجر قبل هذا الوقت من 617 \فهيا عندما وصل الهيا واسـتقر هبا يف عام 
ونية وسكن فهيا قبل  اتصاx جبالل اJين  الرويم  اZي التقاه  يف  قونية   مدينة تربيز اىل مدينة ق

 x ين  درويشا صوفيا  متجوال   فالتقيا  فتصادقا يف هللا  .  فتصاحبا  واكن  اسـتاذاJواكن  مشس ا

يكن ، تيل اللقاء أالول خلوة دامت بيهنام اربعني يوما، مل مث  اختليا يف خلوة  دامت اربعني يوما 

  .يدخل علهيام ٕاال ٔاحد مريدي موالB وامسه صالح اJين زركوب

  

. احلية. خفرج جالل اJين من اخللوة وقد زلزلت روحه زلز% معيقا، وراح ينشد ٔاشعاره املتدفقة

مشس اJين . واليت جتسدت يف ت% املقطوعات الرائعة اليت مضها ديوان حيمل امس شـيخه احلبيب

وتعلن عنه وتكين ٔايضا، لكهنا يف اجلوهر تعرب عن املغامرة . =ة يف الظاهر ٕاليهالقصائد مو . التربيزي

الروحية اليت عرفها  جالل اJين من خالل جتربته الصوفية العميقة واليت تبلورت فهيا رؤاه حول 

فكرة ٔاو اكتشاف توحد %نسان "لكون، "خلالق  وليصف  الفلسفة الصوفية  بأنني الناي احلزين 

بعث من ٔامل معيق لفراقه اجلذع اZي ٔاجتث منه، انه يف حنني دامئ ٕايل أالصل، مثل %نسان املن 

اZي يعاين الوحدة والغربة يف هذا العامل بعد ٔان جاء اليه وحيدا، ويعيش وحيدا منبتا عن ٔاص�، 

حولها اJيوان اهنا %فاكر نفسها اليت يدور . واليكمتل ٕاال "لعودة ٕايل أالصل وإاللتحام به من جديد

  .املكرس لشمس اJين 
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فاJرويش ا<هول، واZي مل يرد عنه يف كتب ترامج الصوفية % ٕاشارات رسيعة  وسطور قليÜهو 

نفسه  الشـيخ مشس اJين التربيزي  مما يدفعين ٕايل الشك يف وجوده ٔاصال، وانه رمبا يكون من 

عي يوما، والتقي فعال بشمس اJين  فرمبا رأي ابداع موالB ومثرة لرؤاه، وحيت ٕاذا اكن موجودا وس

فيه ما مل يره االٓخرون، وكثريا ما يلتقي %نسان بآخر فيضفي عليه ما يمتناهوتطمنئ اليه نفسه  وما 

يود رؤيته، ٔاي يصبح %نسان موضوعا وهدفا ٔالشواق الشاعر ورؤاه ؤافاكره، وهذا ٔامر دقيق، 

  قل،رمبا يكون ٔاقرب ٕايل احلس منه ٕايل الع

لقد اكن مشس اJين  املتخيل ٔاو الواقعي من ٔاقوي أالسـباب اليت جفرت ت% الطاقة الشعرية، 

  .الروحية، الفريدة، واليت أفاض من خاللها جالل اJين الرويم قصائده 

  

  :يقول  جالل اJين الرويم يف ٔاويل قصائده ت% %بيات

.  

  ولقد جتمعت ظالل أاللطاف مع مشس الفضل(

  عشقه صار اجgع أالضداد جائزاومن كامل 

  وعندما ٔاختطف رحي الصبا النقاب من و=ه

  امنحي خيال امجليع وصار هباء منثورا

  .صار وجود لك مهنم مائة وجود.. لكهنم يف احملو

  ...)فقد بدا يل احملو وجودا والوجود حموا
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  :خياطب  اسـتاذه مشس اJين) حسـناء جنت(ويقول يف مقطوعة ٔاخرى بعنوان 

  اكن عامدا  للعامل.. التغرت بعق% فمك من ٔاسـتاذ فذو(

  .ٔاصبح   ٔاكرث حنينا  من اجلذع احلنان

  واB اZي جهرت الروح، واكلورد مزقت االٔكامم، ومن هنا

ìفقد صار عقيل غريبا عن رو  

  وهذه القطرات من أاللباب غلبت لبحر اللب،

  وذرات هذا الفتات من الروح ٔاسـهت% يف أالحبة

  هذا الشمع اZي يف نوره. الٓمر، ؤالخف هذا الشمعفٔال مصت و

  ) .يتحول الشمس والقمر ٕايل فراشـتني

م، وصل ٕاىل مدينة قونية  موالB مشس اJين ، "حثا عن 1244 \ويف  رواية اخرى  انه يف عام

خشص جيد فيه خري الصحبة، وقد وجد يف الشـيخ جالل اJين الرويم ضالته، ومل يفرتق الصاحبان 
اهئام، حىت ٕان تقارهبام ظل دافعا حلسد الكثريين عىل جالل اJين السـتئثاره مبحبة القطب منذ لق

  .اغتيل مشس اJين ومل يعرف قات� 1248 \ويف عام . الصويف

الباب خفرج ومل يعد  فقيل انه قتل عند الباب وقيل  الباب و قيل ٕان مشس اJين  مسع طرقا عىل

  .قتل بعد ام اخذ اىل ماكن اخر
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  %مام الشـيخ منصور البطاحئي-5

  )خال السـيد امحد الرفاعي (

و منصور بن حيىي الكبري بن ايب سعيد مويس بن اكمل بن امحد الصادق بن جعفر الزيك، بن عيل ه

الهادي، بن محمد اجلواد، بن عيل الرضا، بن موىس الاكظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن 

  .ريض هللا عهنم امجعني» سني، بن عيل، بن ٔايب طالبعيل زين العابدين، بن احل 

فهو السـيد منصور البطاحئي العرايق . ٔابو شيبة  والشايب  والباز  والشـيخ املريب  : و من القابه 
احلسيين القريش الشافعي %شعري، عمل من اعالم التصوف وهوخال %مام السـيد امحد الرفاعي 

  .فهو حسيين ٔا" واما. اعي يف حمافظة ذي قار القطب الكبرياملدفون يف قضاء الرف

حصب عبد الرمحن الطيسفوجني ومن تالمذته حامد اJ"س والشـيخ عبد الرمحن الواسطي والسـيد 
ٔامحد الرفاعي الكبري  اكن من اجالء املشاخي يف البطاحئ واعياهنم واكن مجيًال هبيًا اكمل أالدب معانقًا 

هللا تعاىل يف الشدة والرخاء ملن يكب به جواد طريقه واكن طريق اJين و%سرتسال مع احاكم 
مسـتجا ب اJعوة صاحب حال، وهو ٔاحد املقربني ٕاىل هللا تعاىل من ٔاحصاب املقامات وx شأن 

  .وتروي x مصادر التارخي العديد من الكرامات املتواترة. عظمي

رسًا ممتكنًا يف اJين، اكنت وفاته سـنة فقهيا عاملا مقرئًا جمودًا حمدً� مف  ) ريض هللا عنه(فقد اكن 
خال ٔامحد بن الرفاعي كام اسلفت  وبصحبته وقد  خترج  . هـ يف براز الروز ويه ب0روز حاليا 540

عىل  يديه و ينمتي  ٕاليه  جامعة  كثرية   من  ذوي أالحوال، ؤار"ب املقامات، واكنت ٔامه تدخل 
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وملا تكرر منه ذ� سألوه عن ذ� . فيهنض لها قامئاً ويه حامل به عىل شـيخه الشـيخ محمد الشنبيك 
  :فقال ريض هللا عنه

-  x ي يف بطهنا فٕانه ٔاحد املقربني ٕاىل هللا تعاىل من  ٔاحصاب املقامات، وسـيصريZٔاقوم للجنني ا Bٔا
  .شأن عظمي مل يكب به جواد الطريقة حىت مات عىل إالقبال عىل هللا عز وجل

  :ومن mمه ريض هللا عنه

  من عرف اJنيا زهد فهيا،

  ومن عرف هللا آثر رضاه،

  ومن مل يعرف نفسه فهو يف ٔاعظم الغرور

  :واكن ريض هللا عنه يقول

ما ابتىل هللا عز وجل عبدًا بيشء ٔاشد من الغفÜ عنه والفرتة، وٕاذا ٔاحب هللا عبدًا ٔاعاذه من ( 
  )الغفÜ، واملنام،

  :واكن ريض هللا عنه يقول

  ،)Þ القلب اكنت العقوبة عليه ٔارسعلكام ارتفعت مزن( 

  :واكن ريض هللا عنه يقول
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  )الصرب زاد املضطرين، والرضا درجة العارفني مفن صرب عىل صربه فهو بر الصابر( 

  :واكن ريض هللا عنه يقول

  .)من فر بدينه ٕاىل هللا عز وجل، وهو يهتمه يف رزقه فهو يفر x ال ٕاليه( 

  :واكن ريض هللا عنه يقول

  .)موجود يف اJنيا ال يكون عوBً عىل تركها فهو عليك ال �لك ( 

  :واكن يقول

� ثالث خصال من صفات أالولياء الثقة "� تعاىل يف لك يشء، والفناء "الستناد ٕاليه عن لك ( 
  .)يشء، والرجوع ٕاليه يف لك حال

  :واكن ريض هللا عنه يقول

رب من إالشارة، والتولك رد أالمر لكه ٕاىل واحد إالرادة يه ٔان تشري ٕاىل هللا تعاىل فتجده ٔاق( 
  )ونقصان لك خملص يف ٕاخالصه رؤية ٕاخالصه، وكامx شهوده الر^ء يف ٕاخالصه

 xومن اقوا:  

أالنس "� اسـتبشار القلوب بقرب هللا عز وجل ورسورها به، ونظرها يف سكوهنا ٕاليه، وغفلهتا ( 
  .)هو املشري ٕالهيا عن لك ما سواه، ؤان ال تشري ٕاليه حىت يكون
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xومن اقوا:  

من اغرت بصفاء العبودية داخ� نسـيان الربوبية، ومن شهد صنع الربوبية يف ٕاقامة العبودية فقد ( 
انقطع عن نفسه وسكن ٕاىل ربه عز وجل، وحينئذ يسمل من %سـتدراك وهو هنا فقدان اليقني ٔالنه 

  .)"ليقني يسـتبني فوائد الغيب

  :يقول، واكن ريض هللا عنه 

الكشف سواطع نور ملعت يف القلوب بمتكني معرفة محÜ الرسائر يف الغيوب من غيب ٕاىل غيب ( 
حىت يشهد أالشـياء من حيث يشهدها احلق فيتلكم عن ضامئر اخللق، وٕاذا ظهر احلق عىل الرسائر 

  ) .مل يبق لها فضÜ لرجاء، وال خوف

  

  :واكن الشـيخ امحد الرفاعي  ريض هللا عنه يقول

احملب مل يزل سكران يف خامره حريان يف رشابه ال : مسعت خايل منصورًا ريض هللا عنه يقول( 
  .. )خيرج من سكرة ٕاال ٕاىل حرية، وال من حرية ٕاال ٕاىل سكرة

  :وملا حرضته الوفاة قالت x زوجته

  .ٔاوص لوJك-

  بل البن ٔاخيت ٔامحد:  فقال
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  :فكررت عليه القول فقال البنه، والبن ٔاخته

   بنجيل من ٔارض كذاائتياين -

  فاcٔه ابنه بنجيل كثري، ومل يأته ابن ٔاخته بيشء

x ؟؟.^ ٔامحد مل مل تأت بنجيل: فقال  

  .وجدته لكه يسـبح هللا عز وجل فمل ٔاسـتطع ٔان ٔاقلع منه شيئاً : فقال 

  .فسكتت زوجته ريض هللا تعاىل عنه

  

  :مخس مرات هذا الورد املباركيقرٔا بعد لك صالة مفروضة ) ريض هللا عنه(اكن  منصور البطاحئي 

بسم هللا الرمحن الرحمي، اللهم ال تؤمين مكرك، وال تنسـين ذكرك، وال تكشف عين سرتك وال (
جتعلين مع القوم الظاملني، سـبحانك اللهم وحبمدك، ٔاشهد ٔان ال ٕاx ٕاال ٔانت وحدك ال رشيك � 

  )به وسملؤاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك، وصىل هللا عىل سـيدB محمد وعىل اxٓ وحص 

  

  :واكن يقرٔا ايضا 
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اللهم صِلّ عىل سـيدB محمد النيب أاليم الطاهر الزيك صالة حتل هبا العقد وتفك هبا الكرب، وعىل . (
  )اxٓ حصبه  وسمل

  يف لك يوم مئة مرة

  :واكن يقرٔا ايضا 

  )اللهم ^ ميرس لك عسري يسـِّـر مرادي بفض% الواسع (. 

  .لك يوم مئة مرة يف

  :يضا واكن يقرٔا ا

اللهم صِلّ عىل سـيدB محمد طب القلوب ودواهئا، وعافية أالبدان وشفاهئا، ونور أالبصار وضياهئا، (

  )وعىل اxٓ وحصبه  وسمل 

  ..يف لك يوم مئة مرة
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من ٔارض البطاحئ، واسـتوطهنا ٕاىل ٔان مات برباز ) دفىل( سكن الشـيخ منصور ريض هللا عنه هنر

ر  لعامة املسلمني  ويف =ته اجلنوبية مقربة كبرية اختذهتا عشرية وقربه ظاهر مزا)   ب0روز( الروز

  .اJاينية ومن معها مقربة ملوcمه 

هـجرية  يف  براز الروز  ويه ب0روز حاليا، ومازال رضحيه موجودا   540 \اكنت  وفاته سـنة

مك عن مركز  10 \ومعروفا وقربه مسجد يف قرية تعرف "مسه يه قرية امام منصور البطاحئي تبعد

اثناء  املد الطائفي  % انه  مت بناءه  من جديد عن   2007قضاء ب0روز وقد هدم  رضحيه يف عام 

طريق التربعات  واحصاب اخلري و%ميان  وهو من املعامل التارخيية فهيا ويف مثانينيات القرن املايض 

مبارك، مع  اكدر   السفارة      مستشار الرئيس املرصي السابق  حسـين -زار اJكتور ٔاسامة الباز 

املرصية ووفد  كبري من   وزارة %وقاف  والشؤون   اJينية يف العراق رضحي %ما م منصور 

  .البطاحئي 
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  :%مام السـيد صاحل -6

( بن  محمد ) الصادق( بن جعفر )  الاكظم( السـيد  صاحل  هو  من  احفاد  السـيد  موىس  

ريض هللا علهيم ( بن عيل بن ايب طالب  ) السـبط ( بن  احلسني)  ابدينزين الع(بن عيل ) الباقر

  .امجعني  

مك  يف منطقة   \يقع  "لقرب من امام منصور البطاحئي عبور هنرالروز القدمي وعىل بعد  مخسة 

العربية ا" عن جد  منذ العهد ) بين زيد(والقامئني عىل خدمته  من عشري ة )  بصل ( تسمى  هنر   

  .Êين وحلد %ن  وتوجد "لقرب من الرضحي عدة خنيالت وبعض املقابر البناء املنطقة الع

  :%مام زين اJين -7

%مام السـيد زين اJين بن زين العابدين الرفاعي احلسيين البغدادي ، ريض هللا تعاىل عنه  من 

 .اJوÞ العÊنية  العلية اعالم التصوف %ساليم  يف العرص العÊين %خري و من كبار القضاة يف 

السـيد زين اJين بن السـيد زين العابدين بن السـيد برهان اJين %سالمبويل بن  :فهو  اما  نسبه

السـيد عبد العالم بن السـيد عبدهللا شهاب اJين بن السـيد محمود الصويف بن السـيد محمد برهان 

ج محمد شاه بن السـيد محمد خزام بن بن السـيد حسن ٔاىب محمد الغواص دفني دمشق بن السـيد احلا

السـيد نور اJين بن السـيد عبد الواحد بن السـيد محمود أالمسر ابن السـيد حسني العرايق بن 

السـيد ٕابراهمي العريب بن السـيد محمود بن السـيد عبد الرمحن بن السـيد مشس اJين بن السـيد 

يد مشس اJين عبد الكرمي بن السـيد عبدهللا قامس جنم اJين بن السـيد محمد خزام السلمي بن السـ 

صاحل عبد الرازق بن السـيد مشس اJين محمد بن السـيد صدر اJين عيل بن الشـيخ القطب السـيد 
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عز اJين ٔامحد الصيادي الرفاعي بن السـيد سـبط الرفاعي ممهد اJوÞ عبدالرحمي بن سـيف اJين 

عىل بن السـيد ٔامحد ابن السـيد   عÊن بن السـيد حسن بن السـيد محمد عسÜ بن السـيد احلازم

رفاعة احلسن بن السـيد املهدي بن السـيد ٔاىب القامس محمد بن السـيد احلسن بن السـيد احلسني بن 

السـيد ٔامحد بن السـيد موىس الثاين بن السـيد ٕابراهمي املرتىض بن إالمام موىس الاكظم بن إالمام 

عابدين بن إالمام احلسني السـبط شهيد كربالء جعفر الصادق بن إالمام محمد الباقر بن إالمام زين ال

) 88(ذكر هذا السـيد ٔابو الهدى يف كتابه هذا صفحة . بن إالمام عيل بن ٔاىب طالب ٔامري املؤمنني 

  .من كتابه يف انساب الفاطميني

وال تعرف سـنة والدته رمحه هللا ولكنه يف اغلب  الروا^ت  وJ بأسطنبول ، وسامه واJه زين 

  .، ونفخ يف فيه امتثاًال  لسـنة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  )ٔايب رابعة (اه باJين وكنّ 

ترىب حبجر اJالل ، ورضع ثدي التقوى والكامل ، وُسقَي مباء املكرمات حىت بلغ سـتة ٔاعوام  فقرأ 

القرآن وحفظه بثالثة أشهر ، ويف السـنة السابعة ٔاتقن التجويد والقرآن بأصوهلام ، وقرٔا الغاية 

  والتقريب يف الفقه الشافعي ،

قرٔا عمل العربية والفقه عىل مذهب إالمام ٔاىب حنيفة النعامن رمحه هللا، ؤاكرث من قراءة علوم أالدب 

واللغة واحلديث والتفسري ؤاصوهلام ، وتبحر يف علوم البالغة والتأرخي والنسب والتصوف ، ومال ٕاىل 

غوامض معانيه ؤاوحض مضمرات خوافيه ، وبلغ ما دراسة التصوف برغبة وفرحة، حفل بدقيق ترصفه 
رحل ٕاىل بغداد . حفظ من منظومات يف شـىت العلوم ؤاصناف أالدب ما يزيد عن مائة ٔالف بيت 
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واجمتع "لعلامء والفضالء ، واشـهتر امسه وعال جنمه بني علامء بغداد ، وتّرشف بهنل العلوم عىل يد 

تدريس العلوم العقلية والنقلية ورجع ٕاىل مسقط رٔاسه كبار علامهئا وحصل عىل ٕاجازات بعضهم يف 

ٔاجازه واJه بطريقة ٔاسالفهم أالفاضل ، وبعد برهة ٔاخذ . فرحًا مسـتبرشًا مبا حصل عليه يف بغداد 

  .ٕاجازة الطريقة الرفاعية،

م  ترشف بغداد بقصد ز^رة ٔاجداده أالجماد آل الرفاعي ريض هللا عهنم، ووصل  1732 \ويف سـنه
اسـتأجر هبا دارًا يف حمÜ امليدان، ؤاقام هبا مدة من الزمن ؤاخذ البيعة عن قطب زمانه بغداد ف

السـيد هباءاJين الرفاعي ، وتعرف عىل السادة واملشاخي الرفاعية وغريمه من مشاخي الطرق ، 

وجالس العلامء أالفاضل واسـتقى مهنم العمل ، وبعد ذ� سافر ٕاىل حلب ونرش فهيا ٔاعالم الطريقة 

لرفاعية ، وقام بتأليف الكتب املعتربة والرسائل الغراء اليت ٔاوحض هبا ٔارسار الرشيعة املطهرة والطريقة ا

الرفاعية املعتربة ، وبقي مقGً يف حلب حىت ارحتل مهنا ٕاىل اسطنبول عامصة اخلالفة إالسالمية سـنه 

فأخذ مبجالسة . قواه وعلمه م  ؤاقام هبا ، بعد ٔان بلغ مسامع السلطان رمحه هللا صالحه وت1739 \

اخلليفة السلطان ٔامحد الثالث ، ويبدى x النصح وإالرشاد وحيثه للعمل عىل إالهgم مبصاحل رعيته 

ٔادرك اخلليفة حسن رسيرة الشـيخ زين اJين وفض� ، ق0ه مشـيخة املشاخي . من املسلمني وغريمه 

هتـى املراتب العلمية ، وق0ه وسام احلكومة يف دار اخلالفة ، ؤاحلقه رتبة قضاء العسكر اليت يه من 

  .العÊنية  اZي يعترب ٔاعىل وسام يف اJوÞ آنذاك 
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وبعد رجوعه اىل بغداد بقى فهيا مدة ومن مث اثر العزÞ والتعبد فرحل اىل ب0روز ،وهناك اعتكف 

ة واحلكومة ، ال يرد اكن رمحه هللا ال يبخل جباهه عند اخلليف. عىل العبادة اىل ان تويف  رمحة هللا 

من قصده  وورده  ويقىض حواجئ من اكنت x حاجة ما اسـتطاع ٕاىل ذ� سبيًال ، واكنت داره 

  .كخلية النحل تعج "لزائرين ؤار"ب احلواجئ Jى احلكومة والوالة 

واكن يرصف املال بسخاء ٕالكرام ضيوفه وزواره ، ومينح الهدا^ املالية لuين يسـتحقوهنا من       

املسلمني ، وهبذا Bل رشف التقدير وإالحرتام عند املسلمني مجيعًا قاصهيم ودانهيم ، رمحه هللا 

ٔاخذه الطريقة بعد ٔان بلغ حد الفطام ، ؤاصبح أهال . ؤارضاه ؤاسكنه فسـيح جناته ٕانه مسيع جميب 

كة ، وبعد هذا البيعة للبيعة ، ٔاجازه واJه بطريقة ٔاسالفه ، واكنت طريقة واJه الطريقة الرفاعية املبار 

الرشيفة ، س% عىل يد ابن معه السـيد عيل ابن السـيد خريهللا الصيادي الرفاعي حبلب ، وذ� 

ٕ"شارة من واJه ، وعند جميئه ٕاىل بغداد ٔاخذ الطريقة عىل يد قطب زمانه السـيد هباء اJين 

  ).ريض هللا عنه(الصيادي الرفاعي 

ها، وظيفة قايض القضاء العسكري يف اجليش العÊين ، Bل %مام زين اJين عدة درجات امه 

Üلوسامات اجللي" x ؤاحسن.  

قام السـيد ٔابو الهدى رمحه هللا مدة حياته الكرمية بأعامل جليB Üفعة ومآثر محيدة طيبة، ستبقى 

كرام ، شافعة x عند ربه يوم اللقاء ، ؤاعامx اكن منصبة عىل تعمري أالرضحة الطاهرة الٓل البيت ال

واملساجد الطاهرة والتاك^ الرشيفة واملكتبات العامرة ، ولك هذه أالماكن تعترب مصدرًا ¥امً للرتبية 
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الصاحلة ، ومعينًا ال ينضب للتوجيه اJيين وإالشعاع الفكري الوضاء ، أن مصاريف القسم أالكرب 

دقة ، راجيًا هبا نرش هذا من هذه أالعامل ، اكنت من ماx اخلاص حسـبة � بدافع إالخالص والص

اJين القمي وعلومه الرشيفة ، وملاكنته املرموقة وجاهه العريض Jى اخلليفة ، ساعد عىل لفت نظر 

اخلليفة العÊين رمحه هللا ، واكن حيثه عىل القيام مبثل هذه أالعامل ورصف املبالغ الالزمة لها ، وذ� 

"ٕالضافة ٕاىل هذه أالعامل فٕانه قام "لسعي Jى السطان  .لفائدة املسلمني ونرش الوعي اJيين بيهنم 

ÞوJينية يف شـىت بقاع اJنشاء  الكثري من املدارس ا"  

واسـتطاع احلصول عىل العفو العام من اخلدمة العسكرية لكثري من السادة أالرشاف يف أالقطار 

ومناقب هذا السـيد النبيل إالسالمية ، ومن مضهنم السادة الرفاعية ، وهبذا كفاية من ذكر فضائل 

  .والكرمي البار

ٔاصيب السـيد ٔابو رابعة زين اJين يف آخر ٔا^مه مبرٍض ٔاملv به ، وتركه طرحي الفراش ملدة من الزمن 

وقىض مرضه هذا "لصرب والرىض وامحلد والشكر لربه الرحمي الرؤوف بعباده ، واكن مدة مرضه ال 

فرض وال BفÜ وقيل انه اكن يردد  آخر مرضه هذين  ينفك عن ترتيل القرآن الكرمي وال يفوته

  : البيتني

  ال تكن للهموم ضِيّق الصدرِ 

  ٕامنا يغلب الليايل الصبورُ 

  

  وارَض عن ربك الكرمي منيباً 
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  ٕانه  عنده  العسُري   يسريُ 

  

ق ، وعندما جاءه الوعد احل. مل يؤثر عليه مرضه بل زاد و=ه تبلwجًا ونورًا ، وقلبه فرحًا ورسوراً 

فاضت روحه الرشيفة الطاهرة ٕاىل خالقها راضية مطمئنة ، بعد تلفظ الشهادتني "جلهر وإالرسار 

ومحلت جنازته  1742|  اكنت وفاة السـيد زين اJين ، سـنة. وهذا ٔاعز ما يمتناه املسمل يف حياته 

ويته   بب0روز عىل الرؤوس حبفل ¥يب حرضة ٔااكبر العلامء والسادات ، ودفن  رمحه  هللا   يف زا

من اعامل   بعقوبة  "حلجرة  املالصقة  حملل الصالة   وأالذاكر واليت جعلها يف حياته مكتبة مٔالها مبا 

  .ٔاوقفه عىل ت% التكية من الكتب المثينة 

بعد ٔان  انترش خرب وفاته  يف ربوع  العامل إالساليم  حزن عليه لك َمن اكن جالسه ومسع به ، 

  .زاء  يف العراق وسورية ومرص وأالردنؤاقميت جمالس الع

  

حتيط %ن  مبرقد %مام زين اJين بساتني النخيل  واكنت بساتني عامرة  تعود  للقامئني عىل  

خدمته ومه  بيت  ابراهمي  شهيب  الشمع وبيت جامس الكنوشة عبد امحليد وعبد ا<يد وجامس 

  .فرع  البو سلطان   -بيÜ   زبيد العربية  احملمد  ومه اخوايل  واخوال اوالدي  ومه   من  ق 

للمرقد وقفيات مسجÜ يف دائرة %وقاف  وقطعة ارض زراعية ايضا مسـتغÜ من قبل القامئني 

  .عىل خدمته ويه من %وقاف غري الصحيحة 

مك مرت من مركز مدينة ب0روز  وان قطعة %رض املشـيد فهيا   5   \املرقد يقع عىل مسافة

تكونة من تلول واهنار مرتوكة    وتوجد فهيا ا�ر  كثرية  قيل اهنا اكنت مدينة قدمية  تعود  املرقد  م 
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اىل  زمن  اخلليفة  العبايس  املعتضد  "�  حيث  يشهد التارخي انه بىن عدة قصور يف ب0روز اكن 

الصيد والرتوحي يقصدها اثناء مومس الصيد  فيايت مع حاشيته  لميكث فهيا عدة ا^م  بغية القنص و 

عن النفس  واكنت  هذه البقعة قد حتولت اىل مقرب ة  عامة  ملدينة ب0روز يدفون فهيا موcمه  

واليزالون  واكنوا  عندما  حيفرون  القبور  فهيا  تعرتضهم  ارض  مبنية "لطابوق  الفريش  القدمي  

ىل ما رووه   حفار  القبور حتت  %رض  وقد  حرضت  الكثري وشاهدت  ذ�  بعيوين  اضافة  ا

من  احداث  ومفارقات  تعرتضهم  اثناء  احلفر وحاليا  يقوم  قوامه  او القامئني  عليه ببنائه  من 

  .جديد و"فضل  من البناء اZي اكن عليه  قبل الهتدمي

  ) :دادة ويل(%مام  ويل اJين القادري   -8

وخ الصوفية البغداديني يف العرص العÊين  ومن هو %مام ويل اJين القادري البغدادي، من شـي

 Þٔاعالم الطريقة القادرية  ينتسب  اىل %رسة %رسة الكيالنية ،عامل ،  وفقيه وحمدث ،ورحا

  .،عاش يف  عرص ميوج  "نواع  %ضطرا"ت السـياسـية والعقدية يف العامل %ساليم 

  

Jن  بن حيىي  بن محمود اما نسـبه  فهو  إالمام  الشـيخ   السـيد  ويل اÊين  محمد   بن ع

  )حسام اJين(

بن نور اJين بن ويل اJين بن  زين اJين الكبري  بن محمد  رشف اJين بن مشس اJين بن محمد 

بن  عبدالعزيز  بن الشـيخ عبدالقادر اجليالين  بن موىس الثالث  بن عبد هللا اجلييل   )  الهتاك(

بن داود امري مكة بن موىس الثاين بن عبد هللا الصاحل بن موىس ) املدين(بن حيىي الزاهد بن  محمد 
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بن عيل بن ٔايب طالب ريض ) ا<تىب(بن احلسن املثىن بن احلسن ) احملض( بن عبد هللا) اجلون(

  .هللا تعاىل عهنم ٔامجعني

  

كرب يف فهو اذن  ابن الشـيخ   عÊن بن حيىي القادري البغدادي مرشد  الطريقة القادرية %

عهده ،واZي س% الطريقة  عىل يده العديد من اعالم القادرية ،وترجع اليه ،اجازات فروع  هذه 

  .الربيفاكنية ،واحلذيفية،والعزاميية والهررية احلبشـية وغريها :  الطريقة مهنا

  

عاتكة بنت عبدالقادر  بن  محمد درويش بن حسام اJين القادري ( اما امه فهـي  العلوية

  )ين البغداديالكيال

  

وقد ٔاخذ الطريقة عن واJه وشـيخه عÊن بن حيىي شـيخ القادرية يف وقته وعن شـيخه  ومعه  

م  يف عهد السلطان العÊين ٔامحد الثالث  1703 \ايب بكر بن حيىي نقيب أالرشاف ببغداد سـنه

ضور وايل بغداد واZي عني ا" بكر نقيبا لالرشاف  حني توليه السلطنة ورشفه  نقيبا لالرشاف  حب

وبسبب اخلالف التارخيي املعروف عىل تويل نقابة أالرشاف ببغداد  واملدون  .انذاك  يوسف "شا  

و"الخص اJراسة الوافية .(يف  اكفة  املصادر واملراجع    واJراسات   التارخيية  يف ت% احلقبة 

  ).عرص العÊينل0كتور عامد عبدالسالم رؤوف عن نقا"ت %رشاف ببغداد يف ال

  .فقد غادر السـيد ٔابو بكر ؤاخوه عÊن بغداد متو=ني ٕاىل حمافظة د^ىل، فسكنا مدينة بعقوبة
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  .م  ودفن يف احلرضة القادرية 1714  \وقد  تويف ٔابو بكر سـنة

املطالكة  ومهنم السـيد هامش سعيد   وال العمر ومهنم اسامعيل :  ( ٔاما ٔاوالد ٔايب بكر فهم 

فقد سكنوا يف قرية السادة  يف بعقوبة  مه واوالدمه واحفادمه وقد مسيت  هذه )   خليل  العمر

وقد  اسـتقروا  يف بعقوبة  قرية السادة وال يزالون  يسكنون  هناك   .  القرية "مسهم واليزالون فهيا  

  .ومهنم من سكن  بعقوبة واسـتقر هبا  واليزال اقاربه و ممتلاكته يف قرية السادة 

  

م  ودفن   يف  احلرضة القادرية  ايضا   واكن  x  وÊ\ 1723  Jن فقد  تويف سـنة  ؤاما ع

  .يف ب0روز)  ال احلجية (واحد  هو  %مام  ويل  اJين  محمد  املولود   ببغداد   واوالده  

  

عية وقد  ٔارس� معه ابو بكر  نقيب  %رشاف ٕاىل اJ^ر أالفغانية  شـيخًا  للطريقة القادرية ودا

من دعاة %سالم هناك   ومكث يف ت% اJ^ر   قرابة العرش سـنوات  تعمل خاللها اللغات  احمللية 

لت% البالد  فاكن جييد  اللغات  العربية   والرتكية  و%وردية   واJارية وقد  حظي  بتقدير  

بقيت عامرة بعد   واكنت x زاوية يف ت% البالد)  ارشف خان(ؤاحرتام  السلطان   %فغاين   

السـيد  حسن  بن  السـيد  عيل ((عودته اىل العراق وقد  اسـتلمها بعد سـنني عديدة قريبه  

 - 1921 \اول رئيس وزراء للعراق عام   - شقيق السـيد عبدالرمحن الكيالين النقيب  -القادري

زاوية  ودفن يف نفس ال  1894 \حيث   اسـتوطن السـيد حسن  مدينة اكبل وتويف  فهيا   سـنة 

  ،))ومازالت ذريته هناك    
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  :زار السـيد ويل اJين القادري عدد من املدن مهنا

شاه ويل هللا ( دلهـي   والهور   واكبل    ؤاسطنبول   ويف دلهـي تعرف عىل العالمة الشـيخ 

  .ومنحه %جازة  "لطريقة القادرية )  اJهلوي

حاز عىل تقديرمه  واحرتا¥م  بفضل غزير  ويف اسطنبول التقى بكبار رجال احلمك  العÊين  و 

علمه  ونسـبه الرشيف  وقد عاد ٕاىل بغداد  بعد  وفاة   معه  وواJه   فأسـتقر يف منطقة  "ب  

  .الشـيخ  القريبة من رضحي جده عبد القادر الكيالين 

  

بعيدا   عن    -احلالية  راغبا "لعزÞ و%نقطاع   للعبادة)  ب0روز( سافر اىل  قرية  الصباغية   

و شـيخا للطريقة القادرية ولوحظ  يف بعض املراجع ٔانه  –%ضطرا"ت  و%حداث  يف بغداد 

اليت ) املولوية(قادري مولوي مما يدل عىل  انه اكن  شـيخا  للطريقة القادرية وعارفا  "مورالطريقة  

ليت تعد فرعا من فروع وا. اسسها  الشـيخ  جالل اJين الرويم  واليت انترشت انتشارا واسعا

  .الطريقة القادرية  ايضا واكنت معروفة ومتبعة عىل نطاق واسع عرص اJوÞ العÊنية 

سكن  ويل اJين  محمد  القادري  يف ب0روز وتويف فهيا  ودفن يف تكيته  يف موقع رضحيه  

حيث ان  معىن  )  ويل دادة (احلايل  وقد  عرف  مقامه  حمليـا بعد رحي� اىل الرفيق %عىل "مس  

  .لكمة دادة يه شـيخ الطريقة  والسـيد الرشيف "للغة الرتكية العÊنية

قرٔا الفقه والنحو والفرائض واحلساب عىل مشاخي عرصه ببغداد احملمية  واكن حافظا  للقران ( 

  الكرمي  مع عقل وافر،وكامل ظاهر  ومست  هبـي، وادب  وايف ،  وظرف ولطف، وحظ  وخط
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رمي السجية خسي النفس واليد  وقد  جح  مع ابيه وx كرامات  مازال الناس يتناقلها  فاكن ك

"لتواتر، واكن حمل احرتام وتقدير ٔاهايل  القرية ، ملا  قدمه هلم من عمل  ودين  ولنسـبه   العلوي 

  )الرشيف،

  

 1997\سـنة ومن ا�ره مصحف خمطوط  قد خطه بيده،ومت اهداءه ملكتبة ا<مع العلمي العرايق 

حمفوظة يف املكتبة القادرية الرشيفة ويذكر ان ) دالئل اخلريات ( من قبلنا    ونسخة خبطه من 

السـيد محمد ويل اJين   اكن مقر"  من نقيب  ارشاف بغداد السـيد عيل  بن  فرج هللا  بن 

 \يف   عام عبدالقادر  بن ابراهمي  بن  رشف  اJين الكيالين  اZي اسـتمل نقابة  %رشاف  

  .جهرية  لقرا بهتام   واكنت بيهنام مراسالت ومساجالت 1154 \اىل cرخي وفاته سـنة - جهرية1111

  

ومن املعلوم ان هذا العرص اكن ميوج  بشـىت انواع الفنت  واحلروب  واشهرها  حروب Bدر شاه 

  \سويدي املتويف بزعامة عبدهللا ال  1743 \)مبؤمتر النجف( واليت  اكن  من  نتاجئها  ما يسمى

بعض %جازات العلمية  من ) دادة ويل ( واZي اخذ عىل  يديه  السـيد ويل اJين محمد  1760

 1723\املتويف ) نظمي زادة ( واملؤرخ    1740 \املتويف) يوسف عزيز املولوي( السـيد  املؤرخ  

  .1765  \املتويف) محمد عبد الفغور الرحيب (واملؤرخ 

  

يف الطريقة القادرية ويه كام مصورة عن النسخة احملفوظة يف املكتبة القادرية  اما سـند  اجازته

  :العامة ببغداد   
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فقد اخذ  %جازة  القادرية ويل اJين محمد القادري عن شـيخه وواJه السـيد عÊن ((   

خه القادري وعن شـيخه ومعه ايب بكر القادري عن شـيخهام وواJهام،السـيد حيىي القادري عن شـي
وواJه السـيد حسام اJين القادري عن شـيخه وواJه السـيد نور اJين القادري عن شـيخه وواJه 

السـيد ويل اJين القادري عن شـيخه وواJه السـيد زين اJين الكبريالقادري عن شـيخه وواJه 

السـيد رشف اJين القادري عن شـيخه وواJه السـيد مشس اJين القادري عن شـيخه وواJه 

محمد الهتاك  عن شـيخه  وواJه السـيد عبد العزيز القادري  عن شـيخه وواJه سلطان  السـيد

أالولياء والعارفني السـيد الشـيخ عبد القادر اجليالين عن القايض الشـيخ ٔايب سعيد املبارك ا�زويم 

عن الشـيخ عيل احلاكري عن الشـيخ ٔابو فرج الطويس عن الشـيخ ٔايب بكر الشـبيل عن الشـيخ 

حد المتميي عن شـيخ الطائفتني الشـيخ اجلنيد البغدادي عن خاx الشـيخ الرسي القسطي عبد الوا

عن الشـيخ معروف الكر� عن الشـيخ داوود الطايئ عن الشـيخ حبيب العجمي عن الشـيخ 

التابعي احلسن البرصي عن ٔامري املؤمنني عيل بن ٔايب طالب عن خفر الاكئنات ونور املوجودات 

  )).عليه واx وحصبه وسملسـيدB محمد صىل هللا 

  

ودفن يف زاويته يف ب0روز سـنة ) دادة ويل ( ومات  ويل اJين محمد القادري املعروف حمليا ب

زمن السلطان العÊين  محمود أالول، ٔا^م  وايل بغداد  ٔامحد "شا بن حسن "شا، ومازال  1741 \

حي  اهمتت   به اJوÞ العÊنية  يف رضحيه ظاهرًا، ومزارا   لعامة  املسلمني، حيث  ٔان هذا الرض

آل ( حيهنا وشـيدت عليه قبة  ؤاولكت  قيامته  ٕاىل ٔاحفاده  الساكنني جبواره واملعروفني  ب
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نسـبة  اىل  جدمه  السـيد  امحد  احلجية  بن  عبدالكرمي  بن . وفق و�ئق عÊنية)  احلجية

  .بن عÊن القادري الكيالين )  ادة ويلد( عبدالرحمي  بن مخيس بن %مام  ويل اJيــن  محمد 

امحد : عبد الكرمي  وجوهر واجنب عبد الكرمي  : واكن عبد الرحمي قد اجنب  وJين هام 

محمود بن زكر^ بن محمود  بن عيل    تزو=ا السـيد) طيبة:(احلجية  واجنب  جوهر ابنة واحدة امسها 

والسـيد محمود ) واكنت وحيدة واJهيا(  -  1258\بن فرج هللا  الكيالين   نقيب ارشاف بغداد عام 

بن زكر^ مل يعقب  مهنا  وكذ� مل يعقب من زوجته %وىل  عاتكة بنت عيل القادري شقيقة عبد 

  .الرمحن الكيالين النقيب 

  

بنت  عÊن القادري  ) معروفة (العلوية  )   احلاجة(اما  واJة   السـيد  امحد   احلجية  فهـي  

بن  -جهرية 1238 \زمن  وايل بغداد  داود "شا  عام  -شـيخ  مراد  نقيب ارشاف بغداد شقيقة   ال 

عÊن بن مراد بن عبدالقادر بن محمد درويش بن حسام اJين القادري البغدادي  ويه معة    جد   

رشـيد  عايل  الكيالين   بن عبدالوهاب   بن  مراد   بن عÊن القادري الكيالين  رئيس وزراء 

  .وقائد ثورة مايس   1941\لعراق يف العهد املليك  عام ا

وان  السـيد جامس بن امحد احلجية الكيالين اكن من احصاب رشـيد عايل الكيالين  ولقد ورد  

ذكرجامس امحد احلجية  يف سرية  السـيد رشـيد عايل الكيالين لقرابته منه  حيث اهنم  من   احفاد 

  .الشـيخ  عبدالقادر اجليالين
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        :مام عسكر%

مك  مهنا   5\يقع  يف شامل ب0روز عىل  مسافة    –هو املرقد اخلامس املوجود يف قضاء ب0روز 

حتيط به بساتني النخيل من لك جانب ويقع )  قرية امام عسكر( ويف  وسط  القرية املسامة  "مسه 

  .ايضا عىل ضفة هنرالروز القدمي من =ة الرشق   

زار  لعامة ا ملسلمني   يقصدونه  من لك ماكن وخاصة  من القرى %مام  عسكر   رضحيه م

ا<اورة  ملرقده  للتربك  به  وتوجد مقربة  لعامة املسلمني  حول رضحيه   ومل  جند  اية  معلومات 

 عنه Jى القامئني  خبدمته  وسدانته   

البندنيجي ٔابو العباس والراحج هو  ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد ابن عبد هللا بن ٔامحد بن عسكر 

  :وروى بسـنده عنه ٔانه قال) cرخيه ( ذكره اخلطيب،البغدادي يف .بن ٔايب ٔامحد، القايض

العلامء؛ ابن عباس : مسعت ابن ُعيينة، قال: حدثنا محمد بن املثىن، صاحب برش بن احلارث، قال
ٕان اخلطيب ٔاخذ يف رد  مث. يف زمانه، والشعيب يف زمانه، ؤابو حنيفة يف زمانه، والثوري يف زمانه

وقد صنف . هذا القول "حلجج الواهية، والطعن فيه مبا يسهل اجلواب عنه، وال خيفى التعصب فيه

ؤاطنب فيه، وذكر ما ورد يف حقه من أالخبار واالٓ�ر، ) مناقب إالمام أيب حنيفة ( امحلاين  كتاً" يف

هو  -وهللا ٔاعمل  -واكن هذا . وغري ذ� وشهادة العلامء x "لتقدم يف العمل، والعبادة، والورع،

السبب اZي ٔاوغر صدر اخلطيب عليه، ومح� عىل القدح الزائد، وهللا سـبحانه وتعاىل يعمل املفسد 

  .من املصلح
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ومن تصانيفه  كتاب يف مناقب . رمحه هللا تعاىل. واكنت وفاته يف شوال، سـنة مثان وثالمثائة

وقد ضعف اخلطيب، ونسـبه ٕاىل وضع أالحاديث، و"لغ يف . إالمام أالعظم ٔاطنب فيه ٕاىل الغاية

  .احلط عليه، كام جرت عادته بذ� مع ٔامئة احلنفية، وتبع اخلطيب يف ذ� غريه

مندجلني حمرفًا عن بندنيجني معرب عن بندنيك : ويذكر للسـيد عيىس صفاء البندنيجي

قال ٔانه ٔامحد بن ) 0روز احلالية  ب يف -إالمام عسكر(وعن صاحب املرقد ) .... حاليا منديل  ويه(

 ...عسكر البندنيجي املدفون يف بعض نواì البندنيجني يف براز الروز 

  :ومن اشعاره 

  

  كفاين ما ٔالقى من القوم ٔانين

  ٔاروح علهيم "ملالمة ٔاو ٔاغدو

  

  :وx ٔايضا 
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  نظرت وما لك امرئ ينظر الهدى

  ٕاذا اشتهبت ٔاعالمه ومذاهبه

  فتنة فأيقنت أن اخلري والرش

  وخريهام ما اكن خريا عواقبه

  ٔارى اخلري لك اخلري ٔان هيجر الفىت

  ٔاخاه ؤان ينأى عن الناس جانبه

  يعيش خبري لك من عاش واحدا

  وخيىش عليه الرش ممن يصاحبه

  قيل شعر جيد

ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن عسكر ) القايض ابن البندنيجي احلنفي(ويف رواية اخرى  هو 

العباس ابن ٔايب محمد القايض احلنفي ويل القضاء واحلسـبة "جلانب الغريب من بغداذ البندنيجي ٔابو 

ومحدت سريته مسع هبة هللا بن احلصني ومحمد بن عبد البايق أالنصاري وغريهام وحدث "ليسري 

  ومات سـنة ثالث وسـبعني ومخس مائة
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يل  بن عيل  بن السمني  ٔابو وقال  عنه  ابن السمني   انه  ٔامحد   بن  عبد هللا  بن ٔامحد  بن ع

املعايل من ٔاهل قطفتا من ٔاوالد احملدثني مسع ٔا" نرص حيىي بن موهوب بن السدنك وغريه وحدث 

  "ليسري قال حمب اJين ابن النجار كتبت عنه وال بأس به تويف سـنة ٔاربع عرشة وست مائة

 بن ٔامحد بن محمد بن انه  ٔامحد بن عبد هللا)  ٔابو طاهر اخلطيب املوصيل(وكتب عنه املؤرخ  

عبد القاهر بن هشام الطويس ٔابو طاهر بن ٔايب الفضل وJ ببغداذ سـنة سـبع عرشة ومخس مائة 

ومسع هبا جده ٔا" نرص وسافر مع ٔاه� ٕاىل املوصل ومسع من ٔايب الرباكت ابن مخيس مث قدم بغداذ 

وتوىل اخلطابة حبمص مدة ومسع هبا عبد اخلالق بن ٔامحد بن عبد القادر بن يوسف ومسع من غريه 

وعاد ٕاىل املوصل ومل يزل هبا حىت مات واكن من الشهود املعدلني هبا وفيه فضل وx ٔادب واكن 

  :ومن شعره. يقول الشعر وينشئ اخلطب قال حمب اJين ابن النجار وقد ٔاجاز يل مجيع مرو^ته

  ì جندا عين ومن حل جندا

  ٔاربعا  جهن يل غراما ووجدا

  

  م آرام ذاك الشؤاقر عين الال

  عب وأالجرع اخلصيب الفردا

  

  وابك عين حىت ترحت "لوجدا

  ن  ٔارااك به و"B ورندا
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  فلمك وقفة ضللت عىل الضال

  بدمع    ٔاذاع    رسي   ؤابدى

  

  

  وعىل البان مك من البني

  ٔاذريت الٓيل ل0مع مثىن ووحدا

  

  آه والهفتا عىل طيب عيش

  كنت قضيته زماB بسعدى

  

  :شعر ايضا وx  من ال 

  وغريرة اكJّرة ال          بيضاء صافية أالدمي

  

  قد بّت ٔارشف ثغرها       والليل معتكر النجوم
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  حريان يرتقب الصبا        ح بنا مراقبة الغرمي

  

  ولقد وزعت اخليل وه   ي تعوم يف زبد امحلمي

  

  شعثًا Xٔشـباح الظهـي       رة بني طاويٍة وهمي

  

  مج عند معرتك اخلصوم    مبهنٍد يفري امجلا  

  

  ذي رونٍق عبث السقا    م به وفيه شفا السقمي

  

 

  و من اشعاره 

 كفاين ما ٔالقى من القوم ٔانين

  ٔاروح علهيم "ملالمة ٔاو ٔاغدو
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 وx ٔايضا

  نظرت وما لك امرئ ينظر الهدى

  ٕاذا اشتهبت ٔاعالمه ومذاهبه

  

  فأيقنت أن اخلري والرش فتنة

  هوخريهام ما اكن خريا عواقب

  

  ٔارى اخلري لك اخلري ٔان هيجر الفىت

  ٔاخاه ؤان ينأى عن الناس جانبه

  

  يعيش خبري لك من عاش واحدا

  وخيىش عليه الرش ممن يصاحبه
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  قيل شعر جيد

  :وقيل ايضا فيه 

  )القايض ابن البندنيجي احلنفي(

 

نفي ويل القضاء ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن عسكر البندنيجي ٔابو العباس ابن ٔايب محمد القايض احل 

واحلسـبة "جلانب الغريب من بغداد ومحدت سريته مسع هبة هللا بن احلصني ومحمد بن عبد البايق 

 .أالنصاري وغريهام وحدث "ليسري ومات سـنة ثالث وسـبعني ومخس مائة 

  \فيذكر  انه ) ابن السمني(اما  

من ٔاهل قطفتا من ٔاوالد احملدثني  ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن عيل بن عيل بن السمني ٔابو املعايل

مسع ٔا" نرص حيىي بن موهوب بن السدنك وغريه وحدث "ليسري قال حمب اJين ابن النجار كتبت 

 عنه وال بأس به تويف سـنة ٔاربع عرشة وست مائة
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  :فيذكر ان) ٔابو طاهر اخلطيب املوصيل( اما

الطويس ٔابو طاهر بن ٔايب الفضل وJ ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام 

ببغداذ سـنة سـبع عرشة ومخس مائة ومسع هبا جده ٔا" نرص وسافر مع ٔاه� ٕاىل املوصل ومسع من أيب 

الرباكت ابن مخيس مث قدم بغداد ومسع هبا عبد اخلالق بن ٔامحد بن عبد القادر بن يوسف ومسع من 

يزل هبا حىت مات واكن من الشهود املعدلني هبا  غريه وتوىل اخلطابة حبمص مدة وعاد ٕاىل املوصل ومل

وفيه فضل وx ٔادب واكن يقول الشعر وينشئ اخلطب قال حمب اJين ابن النجار وقد ٔاجاز يل 

 :مجيع مرو^ته ومن شعره 

  ì جندا عين ومن حل جندا

  ٔاربعا جهن يل غراما ووجدا

  

 ؤاقر عين   الالم   آرام   ذاك

  داالشعب وأالجرع اخلصيب الفر 
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  وابك عين حىت ترحت "لوجد

  به   و"B     ورندا     ٔارااك

  

  فلمك وقفة ضللت عىل الضال

  بدمع   ٔاذاع    رسي  ؤابدى

  

  وعىل   البان   مك   من البني

  ٔاذريت الٓيل ل0مع مثىن ووحدا

  

  آه  والهفتا   عىل  طيب عيش

  كنت   قضيته   زماB  بسعدى

  : يب نعمي ٔاشـياء يتساهل فهيا مهناوقد رٔايت الٔ :  قال اخلطيب ٔابو بكر
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 : ٔانه يقول يف إالجازة ٔاخربB من غري ٔان يبني قال

ٔانباBٔ محمد والمع ابنا ٔامحد الصيدالين عن حيىي بن عبد الوهاب بن منده قال مسعت ٔا" احلسني 

 :  القايض يقول مسعت عبد العزيز النخشـيب يقول

 : وقال. بكر بن خالد حفّدث به لكه مل يسمع ٔابو نعمي مسـند احلارث بgمه من ٔايب 

سألت ٔا" بكر محمد بن ٕابراهمي العطار مسـمتيل ٔايب نعمي عن حديث محمد بن عامص اZي يرويه ٔابو 

x نعمي فقلت  : 

  : كيف قرٔات عليه وكيف رٔايت سامعه ؟ فقال

  .ٔاخرج ٕاّيل كتاً" وقال هو سامعي فقرٔات عليه 

  : قال حمب اJين ابن النجار

ٔاما حديث محمد بن عامص فقد رواه أالثبات عن ٔايب نعمي وٕاذا قال احملدث . احلاكيتني نظر  ويف هاتني

 .احلافظ الصادق هذا الكتاب سامعي جاز ٔاخذه عنه عند مجيع احملدثني 

فقد رٔايته يف مصنفاته . ؤاما قول اخلطيب عنه ٕانه اكن يتساهل يف إالجازة من غري ٔان يبني فباطل 

 :  يقول
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فر اخل0ي وحدثين عنه فالن ؤاما قول النخشـيب ٕانه مل يسمع مسـند احلارث اكمًال وقد كتب ٕاّيل جع

 :  رواه فقد ومه فٕاين رٔايت نسخة من الكتاب عتيقة وعلهيا خط ٔايب نعمي

مسع مين ٕاىل آخر سامعي من هذا املسـند من ابن خالد فالن فلع� روى "قيه "ٕالجازة فبطل ما 

ويف ٕاسـناد احلاكيتني غري واحد ممن يتحامل عىل ٔايب نعمي �الفته . دح اّدعوه وسمل ٔابو نعمي من الق

وقد ٔانشدين شـيخنا ٔابو بكر النحوي . ملذهب وعقيدته فال يقبل جرحه لو ثبت فكيف وقد انتفى 

 : لنفسه

  

  )لو رمج النجم مجيع الورى     مل يصل الرمج ٕاىل النجم ( 

  

ٔامحد : ؟ ٔابو احلسني الطايئ الشايم ' ثني ؤاربعامئة وJ ٔابو نعمي سـنة ست وثالثني وتويف سـنة ثال

مسع منه . بن عبد هللا بن ٔامحد ٔابو احلسن الطايئ القرصي الشايم روى ببغداذ شيئًا من شعره 

 : وكتب عنه ٔابو سعد محمد بن ٔامحد بن داود أالصهباين يف سـنة اثنتني ومخسامئة ومن شعره

  وغريرة اكJّرة ال

  بيضاء صافية أالدمي
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 قد بّت ٔارشف ثغرها

  والليل معتكر النجوم

  حريان يرتقب الصبا

  ح بنا مراقبة الغرمي

  ولقد وزعت اخليل وه

  ي تعوم يف زبد امحلمي

  

  شعثًا Xٔشـباح الظهـي

  رة بني طاويٍة وهمي

  مبهنٍد يفري امجلا

  مج عند معرتك اخلصوم

  ذي رونٍق عبث السقا

  م به وفيه شفا السقمي
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  : وx ٔايضاً 

  

  اٌر ٕاذا ما بدت هلموللناس ٔابص

  من الناس سوءاٌت رٔاوها كام تبدو

  

  كفاين ما ٔالقى من القوم ٔانين

  ٔاروح علهيم "ملالمة ٔاو ٔاغدو

  

  : وx ٔايضاً 

  

  نظرت وما ّلك امرٍئ ينظر الهدى

  ٕاذا اشتهبت ٔاعالمه ومذاهبه
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  .فأيقنت أن اخلري والّرش فتنٌة 

  وخريهام ما اكن خريًا عواقبه

  

  ٔان هيجر الفىت ٔارى اخلري لك اخلري

  ٔاخاه ؤان ينأى عن الناس جانبه

  

  يعيش خبٍري ّلك من عاش واحداً 

  وخيىش عليه الّرش ممن يصاحبه

  شعر جيد  ؟:  قيل انه 

  

القايض ابن البندنيجي احلنفي هو  ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن عسكر البندنيجي ٔابو العباس 

"جلانب الغريب من بغداد ومحدت سريته مسع هبة  ابن ٔايب محمد القايض احلنفي ويل القضاء واحلسـبة
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هللا بن احلصني ومحمد بن عبد البايق أالنصاري وغريهام وحدث "ليسري ومات سـنة ثالث وسـبعني 

 :وقد ذكره كثري من املؤرخني  مهنم '  ومخس مائة 

ٔاهل قطفتا ابن السمني  ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن عيل بن عيل بن السمني ٔابو املعايل من -1

قال حمب . مسع ٔا" نرص حيىي بن موهوب بن السدنك وغريه وحدث "ليسري . من ٔاوالد احملدثني 

 : اJين ابن النجار

 ؟' كتبت عنه وال بأس به تويف سـنة ٔاربع عرشة وست مائة 

قال . (جامدي %خرة سـنة مخس عرشة وسـgئة:  ٔابو طاهر اخلطيب املوصيل ويذكر اZهيب -2

 :ارابن النج

 ).اكن x داكن ظاهر "ب الفراديس للعظة واكن صدوقا متدينا مريض الطريقة محمود %فعال

من ٔاوالد احملدثني، مسع حيىي بن السدنك، : ٔامحد بن عبد هللا بن ٔامحد بن السمني ٔابو املعايل -3

 .تويف يف شعبان سـنة ثالث عرشة وسـgئة. كتبنا عنه

مسع احلسني بن البرسي ؤا" : بن محمد ٔابو بكر اJقاق %زâٔامحد بن عبد الرمحن بن مبادر  -4

تويف يف جامدى %وىل سـنة . وحدثنا عنه ابن %خرض. ذكره ابن السمعاين ومسع منه. القامس الربعي

 .ٔاربع وسـتني ومخسامئة
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شـيخ ر"ط الزوزين، : ٔامحد بن عبد الرمحن بن احلسن الفاريس البغدادي ٔابو بكر الصويف - 5

كثري العبادة دامئ الصوم والصالة مواظبا عىل التالوة وهو أصغر من ٔاخيه احلسن، مسع هبة هللا اكن 

بن الطرب وقايض املرسـتان وابن زريق القزاز وعبد الوهاب %مناطي، مسع منه معر القريش ومحمد 

وJ سـنة ست وعرشين ومخسامئة يف صفر . بن سعد هللا بن اJجاâ ومحمد بن عيل بن الراس

 –. وتويف سـنة مخس وسـبعني ومخسامئة يف ذي القعدة

الربوغاين، كذا يف cرخي ابن النجار وذكر : (ٔامحد بن عبد امل% بن محمد الربذغاين ٔابو الرباكت -6

ٔان ابن %خرض وعبد الرزاق بن عبد القادر اجلييل ؤامحد بن البندنيجي رووا عنه ووJ سـنة 

. عيد بن خشيش ؤا" احلسني بن الطيوري ؤا" احلسن العالف، مسع ٔا" س )ٕاحدى وتسعني ؤاربعامئة

 .ذكره ابن السمعاين ومسع منه، وتويف يف شعبان سـنة اثنتني وسـتني ومخسامئة ودفن بباب %زج

قرأ : ٔامحد بن عبد امل% بن محمد بن يوسف ٔابو العباس املقرئ احلرميي يعرف "بن "cنة قال   -7

بد الوهاب اخلفاف وعىل ٕاسامعيل بن عسكر الغساين اJمشقي، ومسع القراءات عىل واJه وعىل ع 

  وهللا تعاىل اعمل ٔا" بكر محمد بن عبد البايق ؤا" الرباكت حيىي الفاريق،

  

ð^{{{{éÖæ÷]<<l^Ú]†Ò<<<àÚð^{{{{éÖæ÷]<<l^Ú]†Ò<<<àÚð^{{{{éÖæ÷]<<l^Ú]†Ò<<<àÚð^{{{{éÖæ÷]<<l^Ú]†Ò<<<àÚVVVV< << << << <

من املعلوم  هللا تعاىل  حف اولياءه  اصفياءه   ببعض الكرامات ومهنم هؤالء اZين ذكرت 

 ب0روز فقد اكنت لالغلهبم كرامات  يتحدث عهنا الناس  وال اريد ان اتوسع يف وجود مراقدمه يف
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هذا ا<ال  امنا  اذكر بعض %مثZ   Üا ساحتدث عن بعض كرامات %مام دادة ويل  "عتباره 

  :اقرهبا الينا  نسـبا ومسافة وارتباطا  فاقول 

يف    هناية القرن التاسع عرش  حدثين واJي عن جدي  انه ا صاب الناس  حقط وجدب   -1

قد آتت ) اوقاف %مام دادة ويل ( % انه اكن Jينا مزروعات من احلنطة والشعري  يف ارضنا 

الكها  فاينعت  حان وقت حصادها  ويف ليÜ من الليايل  دخل الرساق فهيا  فاخذوا حيصدون 

يف كومة ) ذكراحليات ( دخل عربيد اسود القمح  فلام امكلوا ما يسـتطيعون مح�  وارادوا ان ^خذونه 

احلنطة اليت حصدوها  ولكام اردوا محلها قفز علهيم   فلام  اسفرالفجر و ارادوا ان هيربوا "نفسهم    

واكن  -احتاط هبم فاي! تو=وا يعيدمه اىل  كومة الزرع حىت ارشقت الشمس وجاء جدي جامس

   - عرفهم واعرف ابناهئم واحفادمه %ن وال اذكرمه يعرفهم  وقد واJي اخربين "سامهئم واB ا

فتوسلوا اليه  ان يعفو عهنم  فانهبم وعنفهم  عن سبب جميهئم ليال   وقيا¥م  "لرسقة واكن %جدر 

مث امرمه ان ^خذ لك مهنم . هبم  ان ^توا فيقولون x  اوالدB جياع ونريد  مكية من احلنطة فيعطهيم 

واكن هذا العربيد خادما لالمام داده  ويل  وصفته  . نرصفوا ومل يلحقهم العربيد  ما حصده  فاخذوه وا

اسود ذو غرة بيضاء يف مفرق راسه كثريا ما كنا نراه ونعرفه فال يؤذينا وال نؤذيه  وموجود يف 

ن اراضينا  وبساتيننا  وال  خيرج عهنا اىل غريها   ويقوم حبراسـهتا وال  يسـتطيع احد  ان  يرسق   م

  .اموالنا  او بساتيننا  او ارضنا  شيئا  

انه يف احد الليايل  واكن معري   اربع او . حدثين واJي وصدقته واJيت رمحها هللا تعاىل  -2

مخس سـنوات  ان Jينا  قطيعا من %غنام وبعض البقرات   جفاء الهيا الرساق  ليرسقوها 

ض واJي فمل جيدها فهنض واصاح عىل  ابن معه  فاعرجوها من البيت  ومه نيام  وبعد فرتة  استيق
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¥دي احلجية واك ن ساكنا جبواره ان قد رسقنا فاخذ لك واحد سالحه وخرجوا يبحثون علهيا  

  فوجودو ا

%غنام يف ساحة %مام داده ويل و%بقار يف البسـتان  اZي خلفه  وبعد ا^م  حّدث  
م   لكام ارادوا ان  خيرجون  "البقار  ليرسقوها  مل يمتكنوا واJي احد هؤالء  الرساق معرتفا x    "هن

وXٔن مانع مينعهم واكن %بقار اصبحت يف الليل  اسودا  cلكهم لكام تقربوا مهنا فاهنزموا وتركوها  ومل 

  .يسـبق هلم ان حدث عندمه مثل هذه احلاÞ اطالقا 

حتت  النخالت  واكنت   ادة ويل وحدثين واJي ايضا انه  اكن  امام  مرقد %مام د --3

وقال   -اكنت موجودة يف طفوليت  % اهنا عىل وشك ان متوت _ جشريات  من  الورد  اجلوري 

  :يل 

والبسـتان اليبعد   –يف  احد ا^م امجلع   خرجت  بعد صالة الفجر الذهب اىل البسـتان  -

فلام وصلت اىل   -مام مبارشة مائة ومخسني مرتا عن هذا املاكن اي يقع خلف بناية رضحي %

جشريات الورد رايت رجال بني  الشجريات  ربعة ذا حلية بيضاء منور الوجه   يلف عىل راسه  
مث دخل يف بناية )) اB جدك دادة ويل(( كوفية   بيضاء  وتوجه اىل مرقد  %مام  فلام لكمته قال يل 

  .املرقد ومل اره بعد 

  

كنت قد تعينت موظفا يف  اعدادية زراعة الر^ض  يف Bحية     –ومن %مور احلديثة   -4

التابعة لقضاء احلوجية يف  حمافظة كركوك وكنت قد سكنت فهيا  و اكن وJي احلسن طان طفال  

معره اربع سـنوات  ويف احدى املرات تركته عند جدته   يف ب0روز  فارسلت ايل بعد اسـبوعني انه   
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( اىل ب0روز وجدته مريضا  حرارته شديدة و فكه %سفل مدارمريض فلام جئت من  احلوجية 

  :فاخربتين قائÜ ) معوج

فتدحرج من فوق احد القبور  و  يف ) منعم( انه اكن يلعب العرص مع معه اZي بعمره  -

  .الصباح وجدBه هكذا وقد ىذهبنا به اىل %طباء واىل اJراويش  فمل يgثل للشفاء 

كوك  وهناك عرضته علىا¥ر %طباء %ختصاصيني  يف هذه %مور فاخذت وJي اىل  كر 

  % انه مل يشفى

ويف ليÜ من الليايل  كنت Bمئا  فاستيقضت امه  مذعورة وايقضتين   فقلت لها مابك ترجتفني 

  ؟؟

يف الرؤ^ وقال جئت الداوي  وJي  احلسن  مث اخذه  )  دادة ويل ( جاء الينا    -قالت 

  ."مس هللا   : و=ه وفكه املصاب  قائال فرضبه عىل

  ..Bيم .. فقلت لها  هذه اوهام  Bيم

  واكن الطفل Bمئا

فلام اصبح الصباح  وجدB ه قد شفي من مرضه متاما  وعاد فكه Xٔن مل يكن فيه شـ¢  و� 

  .امحلد 

ددة ويل   ومن  كراماته   ان اي طفل صغري  يتأخر  نطقه  ^تون  به اه� لز^ر ة %مام

  .ووضع  مفتاح "ب رضحي %مام  يف مفه مرتني او ثالث  مرات  فانه سينطق "ذن هللا 

  وهناك الكثري من %حداث القصص  لكين  اكتفي هبذا القدر

oÖ^nÖ]<<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<<Ø’ËÖ]<V<V<V<VêÞ^ÓŠÖ]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]<àèçÓjÖ]VVVV< << << << <
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ب0روز مدينة عربية  خالصة واجليل   ان لهجة ساكن مدينة ب0روز  يه اقرب لهجات مدن 

العراق  اىل الفصحى لعروبيهتم  وحفاظهم علهيا  ولعدم خمالطهتم %عامج  كوهنا منطقة معزوÞ  نوعام  

بشهادة لك علامء اللغة واحصاب املعامج اللغوية القدمية واحلديثة  حىت  ان هناك  لكامت  عا مية يف 

من املدن %خرى  معرفهتا لهجهتم حيسـهبا السامع اهنا  ليست من العربية ورمبا يصعب عىل السامع  

او فهمها  اوحيسـهبا  غري فصيحة ولكن عند الرجوع اىل كتب اللغة وقواميسها  جتدها عربية   

فصيحة حبتة   وكثري من اللكامت %خرى "عداد ال  يسـهتان هبا ومن يطلع عىل قاموس العني 

  للفراهيدي جيد  ضالته  فيه

  B%  اما لهجهتا  العامة  فهـي )Bاليت تنهتـي  "اللف  املفتوحة ا�ففة  )  ا.  

  )يأنف(معناها  )  يستنكف( _و مهنا ايضا  لكمة 

  )نعم(ومعناها  ) اي(ولكمة   
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ويه لغة القران الكرمي  حيث  وردت  هذه %لفاظ  يف ا^ته  الكرمية   مما يؤكد  اهنا  لغة 

ان يطول البحث لقد مت  حبثا يف لك هذه الفصاحة  العربية  وغريها الكثري  من اللكامت  ولوال  

 .اللكامت لكين اكتفي هبذت القدر ففيه الكفاية 

 :ما  لهجة قرى ب0روز وابناء  العشائر فهيا  فهم  يقلبون  الغني قافا والقاف غينا مثلأ 

  )يغول ( يلفظوهنا) يقول(ولكمة  

  )عبد الغادر( يلفظوهنا  ) عبد القادر(ومثل لكمة 

  )قراب( يلفظوهنا) رابغ( ومثل لكمة

  )قاز ( يلفظوهنا ) غاز ( ولكمة   

 )قري( يلفظوهنا ) غري( ولكمة 

  )قاز( يلفظوهنا) غاز( ولكمة

كر   %ديب  وهذا ما يفع� او يلفظه  ساكن مدينة اسوا ن املرصية وماجاورها حسـ�  يذ

جنوب ايران   وبعض  مناطق   اJكتور طه حسني رمحه هللا وما يتلفظ به ابناء %حواز العربية  يف

 .المين  واخلليج العريب
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كر   %ديب  هذا ما يفع� او يلفظه  ساكن مدينة اسوا ن املرصية وماجاورها حسـ�  يذو 

اJكتور طه حسني رمحه هللا وما يتلفظ به ابناء %حواز العربية  يف جنوب ايران   وبعض  مناطق  

 .المين  واخلليج العريب

‚×e<†ñ^�Â‚×e<†ñ^�Â‚×e<†ñ^�Â‚×e<†ñ^�Â<‡æ…<‡æ…<‡æ…<‡æ…VVVV< << << << <

حيث تتكون  املدينة  والقرى من مكوBت  –كام قلت سابقا  -ب0روز  مدينة  عربية  خالصة 

عشائرية معروفة بعروبيهتا  وبقيت حمافظة عىل اصولها  العشائرية   وتقاليدها  وخاصة   يف القرى  

  :وليك نلقي نظرة عىل هذه العشائر نثبت  اشهر هذه العشائر ويه كام ييل 

  : بين متمي

ويه قبيÜ  كبري ة  تسكن شامل مدينة ب0روز وجنوب املقدادية وتسكن عىل ضفيت هنرالروز 

  :تكون يف ب0روز من العديد من %خفاذ  والعوائل املعروفة فهيا  واذكر بعضهاوت من شامx  وقد 

  بيت  محيد احلسن السلGن ومه  الشـيوخ املعروفني

  بيت حيىي محيد احلسن

  حىي احلسنبيت  حامت الي

  بيت محمد املهدي

  بيت موىس الصجم

âبيت عبد العيل كر  

  بيت عبد هللا "ش اغا

  بيت  جعفر احلجي
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  بيت سلامن العيل

  بيت  اكظم الربغش

  بيت عبد الهادي البندر

  بيت محمد العباس وحمود العباس

  بيت  احلاج جواد احليايص

  بيت مرسهد العويين

  بيت سلامن موىس افندي

  يجانبيت سايم اجل 

  )الهولية ( بيت جميد العيل

ومه  جنو"  ويف اجلهة الغربية  من ب0روز  وتسكن عىل مشارف قبيÜ بين متمي:  قبيÜ عتبة 

 :عدة  اخفاذ او بيوcت  امهها

  بيت  غيدان ا<يد

  بيت  حداد املربط

  بيت  منشد الرصمي

  بيت عناد املنصور

  بيت نعامن

  بيت حران

  بيت  جعاج
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  ياÞبيت  جميد احل 

  .وتسكن مع قبيليت  متمي وعتبة يف اجلهة الغربية للهنر \عشرية الباوية 

  خليل محمود الباوي  وعبد %مري محمود الباوي:  ومهنم 

  عشرية  اJهلكية

ومه عدة بيوcت   تسكن يف اجلهة الغربية من      هنرالروز  بدءا من  قرية امام عسكر  

  :لهم عبادة   ومهنم وتنهتـي "لقرب من امام منصور واص 

  بيت  حسني شهاب اJهليك

  بيت   ابراهمي محموداجلنديل

ومه شـيوخ .  بيت  شطب البديوي  ومهنم عبد السـتار الشطب واخوه  علوان  الشطب 

  اJهلكية

  بيت كربول  ومهنم  عبد الهادي الكربول و متعب الكربول

  بيت عداي  مهنم  حبيب العداي

  كرحوتوبيت  وساف  مهنم اكظم ال

  بيت كريفع  مهنم  صاحل الكريفع

  بيت   حسوين

  بيت   جراد

  

  :عشرية بين زيد 
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  بيت  فياض كزكوز

  بيت منشد العواد

  عشرية  اJاينية

ويه جتمع  البناء عدة قبائل جتمعت  وسكنت  بزايز ب0روز اعتبارا من  قرية  امام  منصور  

حدود   العزيزية يف  حمافظة  واسط   وجتمعها   ومتتد اىل اجلنوب الغريب   لب0روز حىت  تصل  اىل

ليست بعيدا فقد جتمعت هذه العشائر يف النصف الثاين  من  القرن  التاسع  عرش اي  يف  هناية  

احلمك  العÊين  و بسبب ظروف عصيبة  مرت عىل املنطقة  وللوقوف  ضد العدو املشرتك   ادت 

وهذه   )   عشرية اJاينية(    قبيÜ واحدة  مسيت  اىل تاكتف هذه  العشائر و اندما=ا    يف

  :تتكون   من %خفاذ  والبيوcت التالية 

ومه  الشـيوخ ومهنم  احلاج عبعوب احملمد امحلادي وتريك املط% امحلادي : بيت  حامدي 

  واصلهم  من   زبيد

  ومه خفذ الفرحيات  ومه من زبيد ايضا: بيت  علوان الرباك 

) الفضول ( يقولون اهنم  اوالد الفضل بن العباس ريض هللا عهنام ويسموهنم مه  : احللوف 

  ايضا  ومهنم بيت محمد جواد

  ومه سادة  ومهنم بيت عبد الكرمي الريس: الزكدرلية  

  ومهنم  بيت  �مر الكرâ: الهربطان 

  ومهنم  بيت  ابرجي وبيت كيطان الكرز: %ركية   

  امحلود  ورشـيد امحلودومهنم  بيت جامس  : بيت محود 
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  ومهنم بيت منصور جوامري: بيت خيطان 

  عشرية  مشر

بيت   عدوان  ومهنم سعيد  وهادي ومخيس العدوان   ويسكنون  يف اجلدهة الرشقية من  

  جنوب ب0روز  عند هناية مرجية اجلنوبية  و� مقاطعة الشمسـية جنو"

خمتلطون مع عشائر اJاينية  و  ومه عيل عيىس الرمح -ومهنم  بيت كطش :  املسعود مهنم 

  .اJهلكية وبقية  عشائر  جنوب ب0روز 

  :ويسكنون يف  جنوب ب0روز  واغلهبم يف اجلهة الشرسقية  للهنر :   العوادل

  بيت محيد املهوس

  بيت رواكن

  بيت دهش

  بيت  عباس بريس

  بيت   طخاخ

  بيت داود الاكظم

  بيت عواد الفزع

  بيت  ايب حبة

 âغضيب الفزعبيت  كر  

  ويسكنون  يف بزايز ب0روز يف مقاطعيت الشمسـية وسعدة ومنÜ  ومهنم \النفافشة 

  بيت  جليب  العضيب  ومهنم هادي جليب
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  بيت مدلول

  يسكنون مع النفافشة يف  نفس مناطقهم  ومهنم \الشهيالت 

  بيت عبد اجلليل العطروز

  بيت  جامل لفته املربط

  :الرشقية  ملدينة ب0روز ويف  داخلها    مهنم  ويسكنون يف اجلهة  \املساعرة 

  بيت   رشـيد  املسعراوي

  وبيت محد  مهنم سعد محمود امحلد

من هذه العشائر ومن غريها تكونت  Bحية ب0روز  قدميا مبا فهيا املدينة والقر ى التابعة لها   

  .عشائر ويه قليÜ  فالقرى اغلهبا  لك قرية من عشرية معينة  ورمبا تكون  خمتلطة من  عدة 

  :اما املدينة  فهـي  خليط   من هذه  العشائر  وعشائر اخرى  مهنا  داخل املدينة 

السادة ال الكيالين ومه بيت احلجية  وبيت املدرس  واحلياليون  بيت مبارك وبيت كرم  

ا� والنعمي مهنم بيت سـيد شكر الزردويل   والهوامش  ومهنم بيت السـيد محمد وبيت مصطفى امل

وكذ� عشائر العبيد ومهنم بيت اسامعيل  مبارك  وا<مع مهنم  بيت حساوي وبيت طبل وبيت 

كشكول    والغرير مهنم بيت عبداحلسني احلارس  وبيت جعاطة  و العزة  و ربيعة ومهنم  بيت 

%غا وبيت   وزبيد  مهنم  بيت  شهيب  وبيت كنوشة  وبيت حسني احملمود و بين الم  ومهنم 

يت ابو اJبل وبيت قلجينة   والكرخية ومهنم بيت  ويل احلسون  والبيات ومهنم بيت شاتة   ب 

  .والندا   مهنم بيت مثاكل وبيت سبيت  واخلزرج واحلريث  واخلزاعل  والعمريات  والزهريية  وغريها 

  .% ان اهل املدينة  بقي   والؤمه للمدينة  وليست   للعشرية  وحىت وقت قريب 
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لنسـيج %جgعي ملدينة ب0روز متكون من بيوcت عريقة التتجاوز السـتني بيتا اذكرها ٕان ا

حسب وجودها يف احملالت اليت اكنت موجودة يف زمن اJوÞ العÊنية والعهد املليك فلك هذه 

احلالية ويه ) ب0روز( البيوت مسجÜ يف جسالت اJوÞ العÊنية واليت تشلك قرية الصباغية اي 

  : ييل كام

بيت سـيد عيل وبيت مبارك احليايل وبيت جامس الصفور وبيت حايط : احملÜ الصدرانية وفهيا 

وبيت بشت وبيت لفتة وبيت سعد هللا وبيت سبيت وبيت علكون وبيت احليايص وبيت  اسد 

  .وبيت ابوطسة  وبيت  حسني احملمود وبيت جعاطة وبيت طه احلسن

ت جامس الكنوشة وبيت ويل احلسون وبيت عواد احملمود وبيت بي:  اما احملÜ الزبانية ففهيا

شاتة وبيت %غا وبيت ارزجي وبيت شهيب وبيت عودة وبيت مثاكل  وبيت زيدان وبيت حمي 

  .اJين املدرس وبيت امحد احلجية وبيت هويب 

يت بيت عبد الكرمي الريس وبيت كرم وبيت نعامن وبيت %حيجل وب : ٔاما حمÜ الرميÜ ففهيا 

  .عرييب وبيت ميته وبيت صاحل ا�تار وبيت محدي وبيت سعيد 

بيت محدان وبيت سـيد خلف  بيت خالوي  بيت %خرس  ): اجلادة ( ويف  حمÜ  ا لسوق 

وبيت  محدان  وبيت اخلاجني   وبيت مبارك  وبيت فرحان  وبيت اJرويش وبيت بكتاش وبيت 

  .هوارة 

حنتوش وبيت ما� وبيت محمود امحلد وبيت حساوي وبيت  بيت:   -اما بيوcت حمÜ السـيانة

  .طبل وبيت يعقوب وبيت امحد الشكري  وبيت مايم  وبيت الزردويل وبيت دروش وبيت هدهود
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فهذه  العوائل  او البيوcت  يه النواة  ملدينة   ب0روز احلالية  وقد اصبحت لك عائÜ من 

ارض  حبيث اصبح تعداد الشخص الواحد مهنا مئات هذه العوائل  عرشات العوائل يف الوقت احل

.   %شخاص  فذرية  السـيد امحد احلجية  مثال  اصبحوا حاليا اكرث من مائيت ومخسني  فردا  

وهكذا بقية العوائل %خرى ورمبا بعضها اكرث  وبعضها اقل ولكن بقيت هذه العوائل حتمل  نفس  

ذه  %^م  وستسـمتر فيقال  هذا الشخص من بيت  نعام %لقا ب عىل مسمياهتا   القدمية  حىت ه

  .ن وهذا من بيت شهيب وهذا من بيت حساوي  وهذا من بيت احلجية وهكذا

وقد تصاهرت هذه البيوcت  فG  بيهنا  حىت اصبحت  لكها مgسكة فلك بيوcهتا تربطهم  

لتتقارب احلاصل من خالل االقرابة  وشـيجة القرابة  اما "لعمومة   او "خلؤوÞ  ويه نتيجة طبيعية

او الزواج او اجلرية  وال  يوجد    يف هذه   املدينة  عائÜ    % وارتبطت   مع %خرين  من =ة 

%ب او من =ة %م  فال يوجد  خشص غريب % املوظفني اZين يعينون من خارج املدينة  

دس الري  او الطبيب  لعدم وجود  مثل هؤالء مكديرالناحية  او القايض او مفوض الرشطة  او ¥ن

من بني ساكن املدينة  واكن من يشذ من هؤالء  او   ال يقمي  احلق  والعدل   بني  اهايل املدينة او  

املواطنني يف القرى و%ر^ف فيطرد  من املد ينة   بقوة السالح وقد شاهدت احدا�   عديدة   

ا لقايض او مدير الرشطة اومدير الناحية هيددونه ليال مثل هذه  حصلت ملهندس الري او    

  .ويطلقون عليه العيارات النارية حىت يرتك املدينة ويرحل عهنا

و ميتاز اهايل هذه املدينة حبهبم للغريب وتقديره  واحرتامه  ومد  x يد العون واملساعدة  

  .وتفضي�  عىل ابناء منطقهتم 

  



  

  

 

    

    

 

 

� �


وز����א��א������������������������ �85  

êÞ^ÓŠÖ]æ<»]†Ç¢]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]æ<»]†Ç¢]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]æ<»]†Ç¢]<àèçÓjÖ]êÞ^ÓŠÖ]æ<»]†Ç¢]<àèçÓjÖ]<<<<‚Û×Ö‚Û×Ö‚Û×Ö‚Û×Öíµ‚ÏÖ]<íßèíµ‚ÏÖ]<íßèíµ‚ÏÖ]<íßèíµ‚ÏÖ]<íßè< << << << <

ب0روز القدمية  ويف  ثالثينات  او اربعينات القرن املايض  ور" يف مخسـناته ايضا    تتكون 

  من مخس حمالت رئيسـية و

متكونة  من البيوcت التالية اليت تفرعت من البيوcت  اليت ذكرهتا انفا  واليت  يه نواة املدينة 

ولك من ) الصباغية ( Êنية ومسجل فهيا حمل السكن وتعترب املؤسسة لها  واليت حتمل اجلنسـية الع

فهو ليست من املدينة اصال  )  الصباغية ( الحيمل اجلنسـية العÊنية  القدمية  ومثبت فهيا حمل سكنه

  :وامنا سكهنا بعد ذ�  وقد تفرعت من ت% البيوت  بيوت كثرية اذكرها كام ييل 

  حمÜ الصد رانية

  :من البيوcت التالية مابني اربعينات ومخسينات القرن املايض  احملÜ الصدرانية متكونة 

  )غرير( بيت عبد حسني عىل الصاحل

  )غرير( بيت محيد جعاطة  

  )بيات( بيت ¥دي الياسني 

  )بيات( بيت طه احلسن 

  )ربيعة( بيت علكون    

  )ربيعة ( بيت جبار علكون 

  )زبيد( بيت ¥دي الصلوح  

  )كرخية (بيت  عبد الرضا ابوطسة 

  )كرخية (بيت جواد ابوطسة 
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  )زبيد( بيت  بيت سلامن العواد  

  )متمي( بيت علوان احليايص  

  )ندا( بيت  ابراهمي السبيت 

  )ندا( بيت  مخيس السبيت 

  )زبيد( بيت جدوع حسني احملمود 

  )زبيد( بيت علوان املنصور

  )زبيد(بيت منعم منصور  شـيخ حسني 

  )خزاعل( بيت عىل مري  

  عيل  حسني بيت  

  )اركية( بيت حسني عىل محد  

  )حريث( بيت حسني احلريت      

  )بين الم( بيت حسني امحد معروف ابودبدة 

  )بين الم( بيت محمد امحد معروف ابودبدة  

  )ندا( بيت  حسن علوان  القصاب  

  )متمي( بيت فائق مال ابراهمي             

  )متمي( بيت عبد اللطيف مال ابراهمي   

  )ربيعة( يت  مصطفى العرفات    ب 

  )بين زيد(  بيت  امحد  عىل الرمحن 
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  )بين زيد(بيت عيفان عيل الرمحن   

  )بين زيد(بيت  شكر عيل الرمحن   

  )سادة اعرجية( هادي عبد هللا اللكيالين   بيت سـيد

  )سادةاعرجية( بيت حسن املطلب  اللكيالين      

  )سـياد اعرجية( بيت اكمل  املطلب اللكيالين      

  )¥داوية( بيت  حافظ البشت 

  )¥داوية( بيت قامس محمد البشت 

  )¥داوية( بيت محمود البشت 

  )حريث( بيت محمد  احلرييث  

  )زبيد( بيت  محمد العيدي      

  )خزرج( بيت بيت ابراهمي احلايط 

  )خزرج( بيت مجيل  احلايط  

  )عبيد( بيت  محمد املظلوم   

  )دهلكية  (بيت  لفته شـنيت 

 Üمتمي( بيت محمود املث(  

  )متمي( املثÜ     بيت جواد

  )دهلكية ( بيت فاحل حسن احضية 

  )زبيد( بيت ويل جنرس الهزاع  
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  )بين الم(بيت بيت جنم الشـنو    

  )عزة( بيت محمود جامس الصفور 

  )عزة( بيت نصيف جامس الصفور 

Üبيت صاحل وسـي  

  )دهلكية ( بيت  ويل اكظم اخلالوي 

  )كرخية( بيت سعيد جميد حامدي  

  )متمي) (  بلو(بيت  امحد شهاب  

  )بين عقبة(بيت عيل عبد كشاش     

  )زبيد( بييت صلوح العيدي   

  )حيايل(بيت سـيد محمد ابراهمي  

  )حيايل(بيت سـيد جعفر ابراهمي   

  )حيايل( بيت سـيد طالب ابراهمي  

  )كرخية( بيت طه الويل احلسون 

  ندو   القهوâبيت عودة   امل 

  )داينية ( بيت  مجيل   الوحا د   

  )عتبة(بيت هادي    جواد     

  )دهلكية ( بيت ¥دي ^سني عالوة

  )دهلكية( بيت هادي ^سني عالوة 
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  )عوادل(بيت   ^سني  اسد   

  )عوادل(بيت   محمود   اسد     

  )ربيعة( بيت   شهاب  اجلزيBوي 

  )معريات(بيت محدان احملمد    

  )عزة( ت طه الويل الكظوم بي

  )جواري(بيت عباس اخلاطر     

  )قرييش(بيت عبد الكرمي احلافظ 

  )قرييش(بيت حسني احلافظ     

  )نعمي( بيت سـيد حسن سـيد عيل

  )نعمي( بني سـيد حسني سـيد عيل 

  )قريش( بيت عبد القادر حافظ   

  )ربيعة( بيت وادي اجلساس   

  )عتبة(بيت سلامن موىس اJشـتة   

  )نعمي( يت سـيد عباس املضمدب 

  حامم بيت فرحان اJهليك

  )نعمي( بيت جامس محمد  رشطي املرور

  )ندا( بيت منصور  ا�يلف 

  )¥داوية ( بيت عيىس البشت 
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  )زبيد( بيت عبود اJلو  

  )زبيد( بيت هادي اJلو 

  )ربيعة(   ىبيت امحد  مصطف

  )نعمي( بيت معيوف محمد 

<í×éÚ†Ö]<í×¦<í×éÚ†Ö]<í×¦<í×éÚ†Ö]<í×¦<í×éÚ†Ö]<í×¦<<E<<E<<E<<E<ê×ÃÖ]<ê×ÃÖ]<ê×ÃÖ]<ê×ÃÖ]VDVDVDVD< << << << <

  Üوتسمى  حم  Üبكرس العني  واكنت هذه   التسمية  قد  جاءت من طبيعة )   العيل ( الرمي

ارضها  الرملية حيث اكنت احملÜ بطولها رملية    تبدء من الرشيعة عىل هنر الروز  مقابل مركز 

عضها  او  الرشطة  متاما  وتتجه غر" عىل شلك دربونة بعرض  ثالثة امتار ورمبا تزيد او تقل يف ب 

تكرث لتصل اربعة مرتات  وتتعرج  "شاكل   وتفرعات كثرية  و  ليس لها  خمرج  % يف جزهئا 

 Üالسوق  من =ة اجلنوب من الشامل عىل طريق للبسـتني ينهتـي يف حم  Üخري اذ تنفتح عىل حم%

انفة اZكر وقبل ان    الصدرانية من بني البساتني  وتسـمتر  "جتاه الغرب حىت تصل اىل منطقة احملطة

نسـبة اىل  العامل ) مكينة حسن( تتصل مبحÜ السوق قرب احملطة  توجد ماكنة طحني تسمى 

الرميÜ ( بكرساحلاء و السني وهبذا  تكون حمالت ب0روز  الثالث )  حسن(املوجود  فهيا  وامسه 

الت الثالث  او احلارات متصÜ ومتالقية فG بيهنا ولك البيوت يف هذه احمل) والسوق والسـيانة

الثالت متالصقة فG بيهنا حفائط هذا البيت جبوار سطح ابيت  %خر وال توجد جفوة  صغرية او 

كبرية  بيهنا % ما ندر   وXٔهنا  بيت واحد و وكذ� اسطح هذه البيوت  مع بعضها  متالصقة 

  .متالمحة  
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من الوسط  وهذا االتصال قرهبا من و فتحت من الوسط كام اسلفت  لتتصل مع  حمÜ السوق 

حمÜ السـيانة  فبدال ما  يسري  املرء اىل هناية احملÜ مث يعرج اىل حمÜ السوق مث اىل حمÜ السـيانة 

  .مائة  مرتا  فقط  \فيقطع مسافة كبرية   فانه يصل الهيا من هذا الشارع اجلديد  مبسافة  ال تتجاوز

  :%ربعينات وامخلسـيات  من القرن املايض   فهم كام ييل واما من موجود يف حمÜ الرميÜ يف  

  )حياليون( ¥دي كور  -بيت  عبد الكرمي ¥دي  صاحل 

  )حياليون ( بيت عÊن ¥دي  كور 

  )زكدرلية( الريس    -بيت  عبد الكرمي  املال عبد هللا عبدال   

  بيت عبد العزيز اجلليب

  حامم عبد العزيز اجلليب

  )مساعرة ( اجلامس اخلفيفة بيت  فليح حسن  

  )داينية ( بيت حمسن ارزجي  

  )داينية)  (جامس قوان ( بيت جامس العرييب 

  )داينية ( بيت عيل العرييب 

  )مجمع( بيت احلاج Bدر    

  )مجمع( بيت احلاج توفيق   

  )زبيد( بيت عباس  حمي 

  Üزبيد( بيت  قديفة ارم(  

  )زبيد( بيت عبود احلافظ 
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  )عتبة ( بيج بيت امحد ال 

  )مجمع( بيت ابراهمي املرجه 

  )حريث( بيت  خضري  ارخيتة 

  )داينية ( بيت داود العرييب  

  )داينية( بيت ابراهمي العرييب 

  بيت خفري القصاب   مجمع

  بيت خورشـيد القصاب  صواحل

  )ربيعة ( بيت جليل اسامعيل 

  )مشر(  بيت   حسني الضعن 

  )ارمÜ( بيت امللية    

  )صواحل( اغا القصاب   بيت محدي

  )صواحل( بيت  محمود  اخو محدي

  )بين  زيد( بيت  سعودي خامس امجلعة 

  )ربيعة(  بيت  سعيد اخلياط  

  )بين زيد(بيت رحمي خامس امجلعة  

  )زهريية( اكظم وفاضل وحيىي  -بيت ميتة 

  بيت  عبود البقال

  )مساعرة ( بيت امحد التافوخ 
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  )مجمع( بيت قامس  الطبل 

  )عتبة( النعامن ) امينة (عزت  ومحيد   بيت

  )عتبة ( بيت  امحد  العبيد النعامن 

  )حيايل( بيت سـيد بكر 

  )ربيعة( بيت  حسني و جوامري 

  )ربيعة( بيت محمد اخلياط      

  )خواJ( بيت  عيل    طه 

  )عتبة(بيت  سـبع امري النعامن    

  )مشر ( بيت هامش امحد شـبيب 

  )داينية( ترة   محيد –بيت محيد عرييب 

  )بين سعد( بيت  بيت عيل اJاود 

  )اويس( بيت مشس %حيجل 

  )حيايل ( بيت  عبود عÊ ن 

  )داينية( بيت داود العرييب 

  )داينية ( بيت  شاكر ارزجي 

  )نعمي( بيت  بيت احلاج صاحل ا�تار  

  )¥داوي( بيت  عÊن البشت 

  بيت عبود    العذب
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  )داينية(بيت فتحي حمي   

  )داينية( بيت فرج حمي    

  )ربيعة( بيت  مريزا   ابو محيد  

  )مضمدة( بيت سسرت  عطية  

  )بين الم( بيت عيل  العالن     

  )هوامش( بيت Bفع مصطفى املا� 

  )زكدرلية( بيت  جنم املال عبد هللا 

  )زكدرلية( بيت صالح  جنم مال عبد هللا 

  بيت جميدة اخلياطة

  )داينية (بيت  كرمي العرييب 

  )زكدرلية ( بيت  عبود هادي ابو الربيد 

  )عتبة( بيت موىس النعامن  

  )عتبة(بيت  عيىس النعامن    

  )عتبة( بيت  معران عيىس النعامن  

  )عتبة( بيت امري ووJه سـبع  النعامن  

  )عتبة( بيت رحمي النعامن    

  )دهلكية( بيت   عبود العليان   

  )خزرج( يط بيت  بيت رزاق ابراهمي احلا
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  )متمي) (  %معى ( بيت  كظوم 

  )عتبة(بيت  محمود ارزجي النعامن    

  )ربيعة( بيت  فرحي  اJبعونة        

  )ربيعة( بيت  جامس احلاج حسني احلداد 

  )ربيعة( بيت صاحل حسن كرم هللا   

  % ان هناك بيوc) الرميÜ( وهنا تكون قد انهتت حمÜ العيل

  :وهذه البيوت يه) السوايق (  ملحقة هبا  وتسمى

  بيت  خليل ابراهمي

  )عتبة(بيت رجب اخلياط          

  )زبيد(بيت املعمل حيىي معران    

  )ربيعة(بيت محمود اخلياط          

  )ربيعة) (واJ عيل ومحمد ومحمود ( بيت سامل النعلبند 

  )مجمع(بيت خامس زوينة      

  )دهليك( بيت علوان ابو  ادية  

  )مجمع( عيل امليعي        بيت

  )متمي( بيت حسن ابو املكينة 

  )داينية(بيت عÊن السـبع       

  )طاحونة ( مكينة حسن المتميي  
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  )عتبة( بيت حسني املمد      

  )عتبة(بيت محمد البحر        

  )بين زيد( بيت ابراهمي ابومتريات 

  )كيالين( بيت سـيد مشس حمي اJين 

  )مساعرة(     بيت امحد  اخلنجر   

  )كيالين( بيت  عارف السـيد قامس 

  )عتبة ( بيت  كرمي العداي      

  )بيات( بيت عباس ويل        

  )كروي( بيت مشس  اخلاجني  

  )اوس( بيت محمد %حيجل      

  )بيات ( بيت  سعيد   القصاب   

  )بيات ( بيت مساعد  القصاب  
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واحد  ميتد من جرس ب0روز احلديدي عىل هنر الروز  حيث  تبدا اJاككني    ويه  شارع

وينهتـي بدار  مديرالناحية القدمي  ويسـمتر . واحملالت وعالوي ا�رضات واملقايه  وسـنايت علهيا 

وتقع يف هنايته قبل الوصول  )  املسعودية(تسمى ب) خرائب( ليشلك     بعض   البيوcت  الطينية 

م  وجبوارها  1910مدير الناحية  بناية مدرسة ب0روز %بتدائية للبينني واليت فتحت عام   اىل بيت

اكنت حمطة السـيارات وتعترب هناية املدينة  ويه عبار ة عن فسحة يف الشاع العام حملÜ السوق يف 

من    هنايته الغربية  وهذه السـيارات  اكنت  تنقل الراكب  وا�رضات واحملاصيل  و %حامل

ويقع  يف نفس الشارع  اي يف حمÜ . ب0روز  اىل منديل  او اىل بعقوبة اواىل بغداد  او "لعكس 

) خان فسفس ( السوق "لقرب من احملطة  ثالثة خاBت كبري ة  %ول  يف منطقة احملطة ويسمى 

ل x  وهو  والثالث مقاب)  بيت  مبارك ( والثاين عىل مسافة  مائة ومخسني مرتا ويسمى خان 

  . %كرب 

وكذ�  يقع  يف  اجلهة الرشقية  من احملطة  املسـتوصف الصحي يف  ب0روز  واZي  اسـمتر يف 

  .الوجود وتقدمي اخلدمات الصحية   حىت  الÊنينات  من القرن املايض 

م  شـيد ت احلكومة  ملدير الناحية  دارا جديدة   "قتطاع جزء من حديقة  1957  \ويف سـنة

من اجلهة الرشقية مهنا  واملطÜ عىل  الشارع العام   يف ) مدرسة ب0روز %بتدائية للبنني( درسة امل

منطقة احملطة  يف حمÜ السوق واكنت هذه البقعة من اجود %ماكن يف املدرسة   اكنت منشاة علهيا 

يض والسلطاين حديقة  تزخر  "جشار ورود الروز  عىل اختالف انواعها  %محر الوردي و%ب 

وكنت   –الكبري والنسـت� ذي الراحئة الزكية اضافة  اىل اجشار الربتقال  والنخيل  اقتطعت هذه 
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مرتمربع  لتكون بيتا  جديدا  ملديرالناحية   900  \ويه قرابة   -تلميذا  يف  املدرسة  ذاهتا  انذاك 

الوافدين من قضاء منديل وسكن يف  وال  يزال البيت قامئا  وقد اشرتاه من اJوÞ احد  املواطنني

  .ب0روز كونه اكن فراشا  Jائر ة نفوس ب0روز 

  :يف %ربعينات وامخلسينات من القرن املايض فهـي كام ييل ) السوق ( اما  بيوت حمÜ  اجلادة 

  )"وية(وقيل اكن رئيسا للمدينة   –بييت احلاج ابراهمي الصاحل 

 )"وية( بيت جامس امحلدان   

 )هوامش(سـيدخلف محمد      بيت

 )بين الم ) ( ابواJبل( بيت امحد الوحاد 

 )دهلكية( بيت جواد اخلالوي  

 )معموري( بيت  غايب  الهويب 

  )معموري( بيت خاJ امخليس 

  )بين الم( بيت  زيدان شكوري 

  )دهلكية( بيت  مساعد اخلالوي

  )دهلكية(  بيت محمد عيل الراكع  

  )كيالين( Jين بيت سـيد مشس سـيد حمي ا

  –بنون  –بيت  ارزويق 

  بيت  علوان مال Bرص

  ومه عدة بيوت.توراة الهيود اZين سافروا من ب0روز اىل فلسطني   -بيت  الطوراة 
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  )معريية(بيت  نصيف الهويب     

  )كيالين( بيت سـيد زين اJين سـيد حمي اJين 

  )مشر(  بيت  مظلوم هادي  

  )بيات ( بيت  جياد  الشاته 

  )كيالين ( بيت  سـيد قامس سـيد حمي اJين 

  )خواJ(  بيت اسامعيل النبعة  

  )داينية(  بيت     كرمي  جالل     

  )داينية( بيت سلامن  جالل        

  )جوراين(بيت قامس احلايك        

  )عزة( بيت طه الويل  الكظوم 

  )ربيعة( بيت موىس  اJالل     

  )صواحل( بيت  قامس البكتاش

  )صواحل( منصور البكتاش  بيت

  )اكن يسكنه مديراملدرسة عباس ابوخضري( بيت احلاج Bدر     

  )دهلكية( بيت  حسني الفرحان

  )دهلكية( بيت  محمد الفرحان

  )دهلكية( بيت  حمسن الفرحان

  )صواحل( بيت  درويش محمد  واوالده  امحد وعيل 
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  )عبيد(بيت   مبارك    

  )كرخية( بيت  هوارة     

  عÊن مصطفى املعروف النعامن عتبة بيت

  )حيايل (بيت  شكريان      

  )بيات( بيت  سعيد القصاب 

  )عتبة( بيت امحد الرزجي النعامن  

  )عتبة(بيت علوان ارزجي النعامن     

  )بيات( بيت توفيق مساعد 

  بيت  جميد  الشهربيل

  )زبيد( بيت  زيين  عبد امحليد الكنوشة 

  )وية"( بيت  ميك اسامعيل  

  )ربيعة( بيت جامس احلاج حسني 

  )"وية( بيت  سلامن %خرس

  )"وية( بيت  ¥دي شـنيت 

  )بين زيد(بيت  جدوع  املعمل      

  )واكنت  بيت للهيود( مدرسة  البنات %بتدائية 

  )زهريي( بيت رحمي اخلر"نة    

  )عتبة(بيت محمد البجاي        
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  )داينية(بيت طه اسامعيل النجار   

  )داينية( بيت اسامعيل رحمي النجار 

  )بيات( بيت جياد الشاتة    

  )مشر(بيت  جامس  غليان     

  )جورانية(بيت  محمود الشكر    

  )مشر( بيت علوان الساجت   

  )عتبة(بيت حسني البحر       

  )عتبة(بيت حسن البحر      

  )كروية(   بيت عبد هللا اخلاجني 

  )زيد بين( بيت  عبد عيل الغامن 

  )بين سعد(  بيت شهاب العمران   

  )ربيعة( بيت امحد حسن كردي   

  )ربيعة( بيت  فليح حسن كردي   

( بيت محمود  التافوخ   واكن يسكن  خلف اجلامع  عرب اجلرس مبفرده  يف اجلهة الرشقية للمدينة 

  )خلف اجلامع

  املسـتوصف الصحي

  احملطة

  ) .سـبخة(   وبعد ها  ارايض غري صاحلة للزراعة وهنا تنهتـي املدينة  وتوجد بعض البساتني
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) املسعودية( فهيا بعض البيوت مسيت بعد ذ�) السوق ( واكن هناك منطقة امتداد حملÜاجلادة 

  :اكن  يسكهنا عدة اشخاص ومه 

  )نعمي( بيت سـيد جميد الزردويل 

  )صواحل)(اكنوا يسكون يف بسـتاهنم ( بيت بكتاش اسالم 

  )هوامش(     بيت  هامش  محمود

  )هوامش(بيت اكظم  محمود      

  )¥دواية(بيت  جبار احلنفش       

  )داينية( بيت  وهيب ارزجي  

  )جورانية( بيت  شـيخ صاحل      

  )مسعود ابو الس% (بيت  مسعود   ويسمى  
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ياه اليت  ترىم من البيوت  ويه %مس %صيل والقدمي لها و اعتقد ان %مس جاء من  كرثة امل 

يف اJربونة الطويÜ   حيث    ان عرضها  ثالثة  امتار ويف بعض املناطق اربعة  Zا كرثت فهيا 

ويه  )  السـيانة ( %وساخ و%طيان فتتحول يف بعض %وقات اىل جلة من %وساخ فسميت  

( التواءات   وقد مسيت يف العهد املليك بتشـبه دربونة   او حمÜ الرميÜ  %  اهنا   ال  توجد فهيا 

 1958\اخر ملوك العراق  ويف العهد امجلهوري ) فيصل الثاين ( نسـبة اىل امل% ) الفيصلية 

%  اهنا   ¥ام تغريت %سامء الرمسية وتعددت تبقى لك حمÜ حتمل امسها )  حمÜ احلرية ( مسيت

فتنهتـي حمÜ السـيانة  بشارع عريض مسـتعرض )  لسـيانة حمÜ ا( القدمي الغريه فتبقى هذه احملÜ يه 

وينهتـي يف اجلنوب  ) حسن كرم هللا(يف هنايهتا الغربية بطريقني %ول  يتصل مبحÜ السوق عند بيت 

وال ) املزابل ( مبنطقة اكنت  خالية غري مسكونة  يرمون هبا %وساخ  منطقة الطمرالصحي تسمى

وسعت كثريا وشق يف  هنايهتا  مزبل  لترصيف مياه ا<اري تزال حتمل نفس %مس  واليت ت

وقد شق يف العهد امجلهوري طريق  من منتصف احملÜ  الطويÜ   ليك يربط هذه احملÜ . و%وساخ 

مبحÜ السوق  من وسط هذه احملÜ  حيث قامت الب0ية اسـمتالك البيوت    اليت  يف وسطها 

مرت ومسي ب  75 -50مرت  وطوx   15عريض اكرث من  وشقت الطريق عىل شلك ساحة اوشارع

او الفضوة   اكنت هذه الفتحة عىل  شارع حمÜ السوق الرئييس واملقابل لفتحة حمÜ ) فضوة عرب (

الرميÜ عىل شارع السوق حبيث اصبحت احملالت الثالث ترتبط فG بيهنا بطريق قارب املسافات 

  .بيهنا اىل النصف 
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 Üت حمcالسـيانة يف اربعينات ومخسـيات القرن املايض  فهـي كام ييل  اما بيو\  

  )نعمي( بيت  سـيد خليل  

  بيت عبد الرضا  صاحل  املضمد

  )هوامش ( -ابو حمظي  –حنتوش هامش  بيت 

  هوامش)  ابولبيب ( بيت قامس  احلنتوش 

  )هوامش( عبعوب  الشفيقة   –بيت عبعوب الصاحل 

  )مشاهدة( بيت سـيد مخيس  

  )غرير ( يد الرساج بيت جم 

  )مساعرة ( بيت رشـيد املسعراوي

  )جنايب ( بيت احلاج محيد  

  )زبيد ) ( جسام( بيت جامس محمد  الكنوشة 

  )ربيعة(  -"جلمي املرمخة –بيت  موىس  اجلّبان 

  بيت  سلGن البدوي وزوجته خامسة

  )عزي( بيت  سعود اجلوزة      

  )ربيعة(   بيت صاحل امحد مراد   

  )هوامش ( ت شاكر مصطفى املا�بي

  )عزاوي(  بيت اكمل  طه الكظوم 

  )ربيعة(    بيت عبود  ابو النفط   
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  )زهريية( بيت عّيل اJوبة         

  )داينية)      (محو ( بيت  محيد 

  بيت سـيد معروف ويل ابوصاحلة

  )هوامش( بيت  زيك  العبعوب   الشفيقة

  بيت Bرص النعلبند

  )زبيد( Jروش بيت  شهاب محيد ا

  )ربيعة ( بيت عيل بيك 

  )زبيد( بيت كرمي محيد اJروش 

  )معريي( بيت مال محمد العمريي 

  )ربيعة ( بيت اسامعيل  امحد مراد 

  )داينية( بيت  عيل الشاطي  واخته غنية الشاطي   

  )مساعرة (بيت  خلف  امحلد

  )هوامش( بيت  سـيد صادق الصفار 

  )مجمع( بيت  بكر شكر الطبل 

  )داينية (  بيت  لطيف الشاطي 

  )ربيعة (  -بتفخمي اجلمي -بيت  خامس نياز اجلّبان 

  )ربيعة ( بيت عسكر خامس 

  )ربيعة ( بيت  صاحل   قادر 
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  )هوامش( بيت محمود حسني اجلوال  

  )مجمع ( بيت  سلامن شكر  الطبل 

  )ربيعة(بيت   عبد    النجار       

  )صواحل( بيت محمود  ورشاد مصطفى اخلرض 

  )هوامش ( ¥دي الشفيقة  –بيت ¥دي صاحل 

  )هوامش( بيت امحد السـيد  محمد 

  )هوامش ( بيت السـيد محمد واوالده  

  )مجمع( بيت  خاJ الكشكول 

 âداينية(  -اجمدي –بيت  حسن كر(  

  )داينية ( بيت عيل امحلدي 

  )داينية( بيت ويل امحلدي 

  بيت  حسن  حسني احلالق

  )ربيعة ( ري بيت  عيل الو 

  )ربيعة ( بيت رشـيد النجار 

  )جنايب(بيت مخيس احلايك 

  بيت سـيد مراد زوجته فطومة املا�

  )زبيد(  يوسف  البيجة )  رمو( بيت    صاحل

  بيت جورية   ام خليل
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  )هوامش( بيت   سـيد محمد 

  بيت صاحلة  املعروف

  بيت غائب  مصطفى املا�   هوامش

  )امش هو ( بيت محمود مصطفى املا�

  )ربيعة ( بيت ابراهمي امحد مراد      

  )زبيد( بيت اسامعيل السـيد طه      

  )مساعرة( بيت سعد احملمود امحلد  

  مجمع     -ابو^بة  –بيت صاحل 

  )بين زيد( ابوغزال  –بيت  محمد عباس 

  )بين زيد( ابو وهاب  -بيت فاضل عباس

  )مجمع( بيت قامس كردايل 

  )عمجم( بيت بكر شكر الطبل 

  )ساعدة( بيت شهاب امحليدي 

  )ساعدة( –ابو معشة املعمل  –بيت محمود  ¥دي 

  بيت  وحيد  السبيت     جوراتية

  )داينية( بيت جاري العذاب  

  )مساعرة ( بيت سعيد  امحلد 

  بيت اخت  وحيد السبيت
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  )مجمع(   بيت محيد رصمي      

  )ساعدة( بيت  صاحل  ¥دي امحليدي

  جورانية  - ارزجي كرمي –بيت كرويم 

  )ساعدة( بيت عبد هللا ¥دي محيدي

  )مجمع( بيت علو حسن احلساوي 

  )مشر –اردينية (  بيت علوان  ابو جغوة 

  )مشر –اردينية ( بيت   عبد الرمحن اليعقوب 

  بيت  امحد  اخلرمة

  )مجمع ( بيت محمود احلساوي 

  )داينية( بيت  محمد شعوÞ ابو طبل 

  )بين الم(    بيت علوان  املطلب 

  )ربيعة( بيت مصد الصفار        

  )ربيعة(بيت نوري الصفار        

  )داينية ( بيت  حسني  مايم 

  )معريي( بيت نصيف الهويب     

  )اويس( بيت  هادي جبارة 

  )زهريي(  بيت  حسن حسني ويل  القصاب 

  )زهريي( بيت عّيل اJوبة اخو حسن حسني 
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  )مجمع( بيت محود احلساوي 

  )مساعرة ( يت عبد عباس اجلواد ب 

  )مجمع( بيت âB  الطبل 

  )دهلكية( بيت شكري آو  

  بيت حدهن اخلبازة

  بيت حبيب حسن الشلفونة

  )دهلكية ( بيت  ماحل و فاحل اجلراد 

  )داينية( بيت عبعوب امحد شكري 

  )ربيعة ( بيت محيد النجار 

  )ربيعة(   –رشطي مرور  -بيت  محمود

  بيت  حمكت عاشور

  )بغدادي( بيت اسطة امحد البناء 

  )ربيعة ( بيت حسن كرم هللا 

  )مجمع( بيت محود احلساوي 

  )بين الم( بيت جامس محدي     

  )مجمع( بيت جامس  احلساوي 

  )مجمع ( بيت حسن حسني   احلساوي 

  )مجمع ( بيت  cيه حسني  احلساوي  
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  )نعمي( بيت  سـيد شكر الزردويل  

  )نعمي( يل بيت سـيد جميد  الزردو

  بيت عليوي النارص البقال

  )كيالين( بيت سـيد  عبد الرزاق  سـيد حمي اJين 

  )زبيد( بيت عباس فليح 

  )مجمع(بيت جامس محمد امخلس  

  )مجمع( بيت    خامس  عليوي زوينة 

  )ربيعة(  بيت شهاب ووهاب  وزهرة 

  )بيت الشـيعي( بيت  مال عيل    

  )مساعرة ( بيت ابراهمي الهدهود

  )مساعرة ( يت  كرمي  الهدهود  ب 

  )مساعرة ( بيت محمود الهدهود 

  )من  قزانية( بيت فرمان اجلزيBوي 

  )مجمع ( بيت حسن حسني احلساوي  

  )هوامش( بيت محيد حسون العطار   

  )مجمع( بيت علو حسني احلساوي

  )مساعرة( بيت  اكظم   املسعراوي     
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% اهنا تبقى )  حمÜ الثورة ( انية يه احملÜ اخلامسة  ومسيت يف العهد امجلهوري احملÜ الزب 

وتقع جنوب املدينة  عىل  ضفيت  الهنر واجلهة  الرشقية   اكرث بيوc  حيث )  الزبانية ( "مسها القدمي 

هناية  اىل ) عطيوي( خيرتقها شارع عريض  جتمعت فيه البيوcت عىل جانبيه  ابتداءا من  هنر

و بيت شهيب من اجلهة الغربية للشارع واىل بيت حسن ) ابو كفة( املنطقة اليت تنهتـي يف هنر 

القلجينة من اجلهة الرشقية للشارع حيث يصبح الشارع  بعد بيت شهيب  اىل هناية احملÜ مبحاذاة 

  .ت الهنر  وتنعطف من الشسارع  دربونة "جتاه الشامل  مبحاذاة  الهنر فهيا عدة بيو 

و اجلهة   الغربية  من الهنر عبارة  عن بساتني   وبعض البيوcت املتفرقة  وعندما تصل اىل 

ويل اJين  ( جنوب املنطقة تكون البيوت يف املنطقة الغربية فقط  عند منطقة  %مام  دادة ويل

ريب للهنر  جبوار ه  فبيوهتم تقع يف اجلانب الغ) بيت احلجية ( حيث يسكنون احفاده )  القادري

  .ومه  ذريته  

تربط اجلانب الرشيق "جلانب الغريب قنطرة مشـيدة  للامرة فقط  عىل الهنر متكونة من  

جذعني من  جذوع النخيل واكنت بني فرتة  واخرى تهتدم فنستبدل اجلذوع جبذوع غريها فنجعل 

نطلهيام "لطني   لك  جذع جماور لالخر ونسـتخدم نبات السوس او احللفاء او القصب بيهنام مث

  .ليسهل العبور علهيا  وكثريا ما انقلبنا مهنا يف املاء عندما كنا نعرب علهيا  

وتعترب احملÜ الزبانية امتدادا حملÜ الصدرانية لوقوعها عىل جانيب الهنرمن الشامل اىل اجلنوب  

  .وتقطعهام حمÜ السوق يف الوسط 

  :ليه  ومه اما احملÜ الزبانية  فسكهنا  البيوت التا
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  )زبيد (واكن يسكن فيه   محمد فهمية   عامل يف الري )  مشر( بيت  سعيد العدوان   

  )قريش(  بيت عيل  الصباغ       

  )زهريية ( بيت  محيد  درناكت 

  )زهريية ( بيت هادي  داود درناكت  

  )زبيد( بيت محيد  جامس الكنوشة

  )كرخية( بيت محمد الويل احلسون 

  )كرخية ( اJامح  بيت هادي حسن

  )كرخية( بيت ^سني  الويل احلسون 

  )بين الم ( بيت محمد الوحاد 

  )زبيد( بيت ابراهمي  محيد الكنوشة 

  )زبيد( بيت  اكظم محمد امني 

  )زبيد( بيت جواد محمد امني 

  )زبيد( بيت جامس اكظم محمد امني 

  بيت  جميد محيد  اجلزيBوي

  )جنايب ( بيت  صاحل  عالوي

  )كرخية ( محمود ويل احلسون بيت 

  )بيات (  بيت كيطان الشاتة 

  )عتبة ( بيت  عواد احملمود
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  )بيات ( بيت  ابراهمي الشاتة 

  )عتبة ( بيت علوان جنيد   

  )¥داوية( بيت سلامن  حنفش   

  )بيات(بيت علوان الشاتة 

  )ربيعة ( وبيت حسن وحسني وعليوي  %غا 

  )خواJ(بيت  مجعة  القارة     

  )زيدي ( وبيت عناد اJاود

  )ربيعة( بيت مصطفى  %غا 

  )مشر ( بيت  عيل امحلرة 

  )داينية ( بيت عبد هللا ارزجي

  )كرخية( بيت جامس احلجي

  )كرخية ( بيت مصطفى  ويل احلسون 

  )بيات ( بيت  فرمان الشاتة 

  )كرخية  (  عليوي النارص 

  )جنايب( بيت  حسني  %محد 

  )داينية (بيت  مراد العوجس 

  )كرخية( بيت مال ¥دي مريع 

  )بين زيد( بيت عباس الزيدي 
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  )زبيد( بيت وهيب جميد الكنوشة

  )كرخية( بيت شطب املرسهد 

  )عزة( بيت  Bرص  احلسني  

  )بين الم ( بيت عبد هللا القلجينة 

  )اركية ( بيت  سعيد العودة

  )داينية ( بيت محمود امجلعة 

  )دا ن( بيت  حسني محمود مثاكل

  )ندا( بيت  محيد محمود مثاكل 

  )ندا ( بيت رشـيد محمود  مثاكل 

  )ندا ( بيت  لطيف محمد املثاكل 

  )ندا ( بيت عبود محمد املثاكل 

  )بين الم ( بيت حسن قلجينة 

  )زبيد( بيت ابراهمي شهيب 

  )اويس( بيت شهاب محود   

  )متمي( بيت ¥دي جواد    

  )زبيد( بيت جبارة عيل خان 

  )اويس(زيدان الوييس  بيت 

  )اويس( بيت  ¥دي  امحلود
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  )زبيد( بيت خليل ابراهمي شهاب 

  )حريث( بيت محمد احلسن 

  )حريث( بيت حسني  ارخيته 

  )اسدي( بيت ابراهمي اسامعيل

  )متمي ( بيت جامس امحلّيد 

  )متمي( بيت عيل مغامس 

  )زبيد( بيت جميد الكنوشة 

  )عتبة ( بيت جامس الهويب 

  حل ¥دي  الكبةبيت  صا

  )زبيد(  بيت رشـيد محيد     

  )كيالين(  بيت  حمي اJين املدرس 

  )زبيد( بيت جهول قدوري 

  )زبيد( بيت   عبد هللا جهول قدوري

  )دهلكية( بيت طه سعود 

  )كيالين ( بيت جامس امحد احلجية  

  )كيالين( بيت  نصيف جامس احلجية

  )كيالين( بيت  طه  ^سني احلجية  

  )كيالين( يس  امحد احلجية بيت  مخ 
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  )كيالين ( بيت نوري مخيس احلجية 

  )دهلكية( بيت  اكمل منصورالعالوة 

  )كيالين ( بيت  هادي مخيس احلجية 

  )كيالين( بيت حسني جامس احلجية 

  )كيالين ( بيت ¥دي مخيس احلجية 

  ) .بين زيد( بيت  زبون شفيرت  

طقة من عشائر متفرقة   يسموهنام  و جتمعهم لكمة  وكذ� توجد بيوت اخرى  ابعد من هذه املن

  :ويسكنون ىبعد هنر الكطبية  % اهنم  اكنوا خارج  حدود  املدينة  مهنم ) الكطيبات (

  )عزة(  بيت  صاحل الكطيبة واخوه حسني    

  )بين عقبة ( وبيت خشف         

  )مجمع( مخيس العبد واخيه الحي   

  )عزة(بيت  رشـيد العنونة   

  )بين عقبة(بيت ابراهمي الاكظم    

  )داينية( بيت وهيب اجلراد   

  )جبور(بيت ديل       

  )مشر( بيت يعقوب اليوسف   

  )بين عقبة(بيت لطيف  احلسني   

  )بين عقبة(بيت خلف  احلسني    
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  )جبور( بيت بيت دعدوش    

  )مجمع( بيت عبود اخلسـباك   

  )ندا( بيت حسن املنصور   

  )ندا ( لشاوي    بيت حسني ا

  )بين عقبة(بيت جواد العيل        

  )دهلكية(بيت صباح              

  )مشر(بيت درويش عواد      

  )دهلكية(بيت عالوة            

  )مجمع(             بيت خاطر

  )داينية(بيت سلطان               

  )داينية(     بيت محيد امجلعة 
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<‡æ…‚×e<êÖ^â]<<l^ÎøÂ<‡æ…‚×e<êÖ^â]<<l^ÎøÂ<‡æ…‚×e<êÖ^â]<<l^ÎøÂ<‡æ…‚×e<êÖ^â]<<l^ÎøÂ<<<<íéÂ^Ûjq÷]íéÂ^Ûjq÷]íéÂ^Ûjq÷]íéÂ^Ûjq÷]< << << << <

تصاهرت هذه البيوcت  فG بيهنا حىت اصبحت لكها  مgسكة  فلك بيوcهتا تربطهم  وقد 

وشـيجة القرابة اما "لعمومة  او "خلؤوÞ  او بلكهيام  او النسـبة  وال يوجد فهيا بيت غريب اطالقا   

واكن  من  يشذ مهنم  او    % املوظفني  اZين يعينون من خارج املدينة  فيسكون يف بيوت لالجيار

ال حيمك  "حلق  يطرد من املد ينة  بقوة السالح  وقد شاهدت احدا�  كثرية   حصلت مهنا  عىل  

¥ندس الري او مدير الرشطة اومدير الناحية هيددونه و ليال يطلقون عليه   العيارات  النارية وال 

  .يرتكونه  حىت يرتك املدينة  ويرحل عهنا 

Üين  :  هذا التصاهر  ومن امثJان السـيد عبد الرحمي بن السـيد مخيس بن السـيد محمد ويل ا

قد اجنب وJين  هام  عبد الكرمي  وجوهر  وان السـيد عبد الكرمي تزوج من  ) دادة ويل( القادري

معروفة  بنت  عÊن القادري  ( من قريبته يف  قرية السادة اي من اقاربه  ويه احلاجة العلوية

جهرية اي زمن وايل 1238\السـيد عÊن القادري بن الشـيخ مراد نقيب ارشاف بغداد  عامل  شقيقة
  )امحد احلجية (  بغداد داود "شا  فاجنب مهنا  امحد  امللقب 

قد تزو=ا  السـيد محمود بن ) طيبة بنت جوهر( اما جوهر فقد اجنب ابنة واحدة   امسها 

   -جهرية  1258\الكيالين   نقيب ارشاف بغداد عام  بن محمود  بن عيل  بن فرج هللا  زكر^

والسـيد محمود بن زكر^  و مل  يعقب  مهنا  وكذ�  مل  يعقب من زوجته ) واكنت   وحيدة  واJهيا(

%وىل  عاتكة بنت عيل القادري شقيقة عبد الرمحن الكيالين  نقيب %رشاف ورئيس  اول وزارة 

  .1921عراقية  عام 
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تسمى حبيبة بنت )  كطش(قد تزوج امراة من عشرية املسعود  يسمون  بيت فاما امحد   

تزوجت (  -مرزة  الكطش  وقد اجنبت x وJين جامس  ومخيس  وبنتا  واحدة  امسها  فاطمة

مث   - ) فاطمة  يف بغداد   من رجل من   بيت القايض امسه  جامس  فاجنبت منه وJا امسه ابراهمي

سـيد امحد احلجية  شقيقهتا   فطومة  بنت  مرزة الكطش  حيث   ان  ماتت حبيبة  فزتوج ال 

مرزة مل يكن Jيه ذرية % هاتني  البنتني  وتزو=ام  امحد احلجية  الواحدة بعد موت %خرى 

جامس  ومخيس  و^سني  :  فاصبح  للسـيد  امحد احلجية ثالثة اوالد. ^سني  : فاجنبت %خرية 

  ).املسعود( خواهلم بيت كطش  من وبنتا واحدة فاطمة  ا

حسـنة الطعمة  من بيت قلجينة  من  عشرية  بين الم   فاجنب  \اما جامس فقد تزوج من 

  .نصيف وحسني وعبد اللطيف وابنتني  هام عفيفة ورشيفة  توفيتا ومل ينجبا  \مهنا 

ب مهنا عطية  بنت محمد بن جامس القادرية شقيقة السـيد خلف  فاجن  \اما مخيس فزتوج 

وبنتا واحدة   امسها  هد ية  )  حلاك ( سـبع و¥دي وهادي ونوري وويل   \مخسة اوالد ذكور

  .تزوجت من طه ويل  الكظوم  العزاوي 

ما ^سني فقد تزوج  منرية بنت البغدادي   شقيقة جامس بغدادي و قريبة ابراهمي الغين  أ 

ة مرمي املرزة زوجة  حسن القلجينة  فاجنب طه  مث تزوج  ^سني  من  شقيق \اجلنايب  فاجنب مهنا

  .مهنا ابنة واحدة  امسها كرمية مث ماتت  فيكون  ^سني قد اجنب من زوجتيه  وJ وبنت  طه وكرمية 

صفاء وامحد  و^سني ورعد وعامد   \بدرية جميد الرساج  فاجنب مهنا \وتزوج طه احلجية  

  .وابنتني 
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هناد  ور^ض وعامد   \ الهجول الزبيدي فاجنب مهنافضيÜ  بنت عبد هللا \وتزوج صفاء من

  .ورعد  و  طه ومخسة بنات 

شهاب    \فاجنب مهنا)      شقيقيت( اميان  بنت  نصيف احلجية    \وتزوج امحد  من  

  .وعيل  ومؤيد  وسالم  ووسام  وطارق ومحمد  ورعد   وابنتني  

  .عادل وحيدر  ومخس بنات \ا  خفرية بنت حسني احلجية  فاجنب مهن  \وتزوج  ^سني 

  .اما رعد فقد تزوج  مث استشهد بعد عرسه "^م  يف احلرب العراقية  ومل ينجب

  .واما عامد  فقد استشهد قبل  زواجه يف احلرب العراقية %يرانية 

  

فهمية بنت  جهول القدوري الزبيدي   واكن  يسكن  جماورا    \اما  نصيف اجلامس فقد   تزوج

مكيÜ بنت عبد ا<يد الكنوشة \صاحل  وصاحلة  مث  توفيت  زوجته  فزتوج  �نية   \اجنب هلم  ف

وصبحي ومحمود وجامس وعبد )  مؤلف هذا الكتاب  ( فاحل  \فاجنبت x    -جرياهنم  -الزبيدي

  .املنعم واربعة بنات 

احلسن   \ا فردوس بنت خليل ابراهمي شهاب   ويه ابنة خالته  فاجنب مهن \فزتوج فاحل 

  –وجامل اJين وعبد القادر و وسام واربعة بنات 

وتزوج صبحي من مجيÜ بنت شكري  اJايين فاجنب مهنا خاJ وعامر وماجد وعبد هللا  

  .ومخسة بنات 

وتزوج محمود  ابنة معه  صبيحة عبد اخلالق احلجية فاجنب مهنا  سعد ويوسف وعيل  واربعة 

  .بنات 
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  .بنت وهاب اخلاجني فاجنب مهنا  وJ واحد  محمد وابنة واحدة وتزوج جامس  من مدحية 

فاجنب  مهنا  ^رس و صاحل  –جرياهنم  -وتزوج عبد املنعم  من  بثينة بنت عبد هللا الهجول

  .وحسني  وابنتني 

  

معشة   بنت  حسني العاديل  احد فروع مشر   فاجنبت x  عبد  -تزوج حسني بن جامس  

  .املنعم وابنتني بديعة وخفرية  %مري  ومحيد  وعبد

واجنب مهنا قيس ورائد وفراس  -جرياهنم  -تزوج عبد %مري  من  وداد بنت ابراهمي شهاب 

  .وحسام  ومحمد   واربعة بنات 

وتزوج  محيد  من  بنت جنم   اجلوال     فاجنبت x  حسن وحسني وزاهد ومحمد    وبنتا 

  .واحدة 

  .يف احلرب العراقية %يرانية  قبل ان يزتوج اما عبد املنعم فقد استشهد 

  

فاجنبت x )  بيت قلجينة(  اما عبد اللطيف  اجلامس  فقد تزوج  هدية بنت مخيس الغباش

  توفيق وعيدة

كّجم بنت حسن القلجينة  فاجنب مهنا بنتا واحدة امسها  صبيحة   \اما توفيق فزتوج  من

تلت كّجم  يف حادث عرس  فزتوج  توفيق �نية من  تزوجت من مشس  عبد هللا القلجينة   مث  ق 

ماهر وظاهر وعبدالرحمي  وعبد : فاجنب مهنا ) بيت جامس القادرية ( هدية بنت اكظم احملمود 

  .الكرمي   وعبد السـتار وعبد اجلبار و"مس  وقامس  وحازم  وابنتني
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  .وعيدة تزوجت من ابراهمي  اJهليك  من بيت  شطب  العباس اJهليك 

  

صربية بنت محمد  \اما اوالد مخيس  فاكربمه  سـبع مل ينجب وقد تزوج امراة  من منديل امسها

امني  قيل انه اجنب مهنا بنتا مث ماتت البنت   فطلق  ا¥ا وسافر خارج ب0روز   ومل يعد  الهيا % 

  .يف شـيخوخته  ومات دون ان ينجب

شالل   وصبحي   -وي  فاجنبت x صنيعة بنت عبد العباس  املسعرا \و¥دي تزوج  من

  .وسعود  ومحمود  وامحد ورعد  وثالث بنات صبيحة ومحدية و نضال

عامر ومحمد  - خوÞ بنت   كرمي املسعراوي ويه  ابنة خالته فاجنب مهنا  \وتزوج شالل  

  .ومخس بنات 

د مثىن ووائل واسامة وزاهد ومحم-خوÞ بنت حسني احلافظ فاجنب مهنا  \وتزوج صبحي  من

  .ومصطفى وبنتا واحدة 

  .حرية   بنت محيد الكر� فاجنب مهنا  شهاب ومحمد واربعة بنات  \تزوج امحد من  

  وسعود مل يزتوج  حلد %ن

¥ند و عيل و غسان واحسان : مسرية  بنت  عبود اخلشف   فاجنب مهنا  \وتزوج محمود  من

  و¥دي

  هيمث ومعزت و امين: ب مهنابنت  عيل اJيل اجلبوري  فاجن \وتزوج رعد  من 
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عطية  بنت  محمود اJهش ويه شقيقة منصور اJهش الزيدي   \اما  هادي فقد  تزوج  من

 \عبد اخلالق وصادق وبنتني   مث توفيت عطية    فزتوج  �نية امراة من منديل امسها  -فاجنب مهنا 

  .عبد البايق وابنتني    -زهر ة فاجنب مهنا 

صبيح   -مجيÜ بنت  ويل املندالوي -امراتني   فاجنب من زوجته  %وىلوتزوج عبد اخلالق 

  ومحمد وامحد  وثالث بنات

ويه ابنة ) ابومتريات ( فاطمة   بنت   ابراهمي   الزيدي     \واجنب  من  زوجته   الثانية

  .براء  وامحد  و حسن  وحسني  وابنة واحدة  \خالته  فاجنب مهنا 

مظفر وغضنفر وهادي   -ية   بنت  شاكر ارزجي اJايين فاجنب مهنا شكر  \وتزوج صادق  من 

 x وقيرص وجعفر  واربعة      -وثالث بنات مث توفيت  فزتوج الثانية من خارج املدينة فاجنبت

  .بنات 

طارق  مث استشهد يف احلرب   –وتزوج  عبد البايق من امراة اردنية اجلنسـية فاجنب مهنا 

  العراقية %يرانية

)  حريث ( ما نوري مخيس فقد  تزوج  اربع  مرات  فقد تزوج %وىل من بيت ارخيته   ا

  ماتت ومل تنجب

  مث   تزوج  الثانية   كرمية  بنت معه ^سني احلجية فاجنبت  x بنتني هام خفرية ومليعة مث ماتت

ري ومحمد  فاجنبت  x  خف)  اخيت ( مث تزوج الثالثة صاحلة   بنت ابن معه  نصيف  احلجية 

  .مث ماتت 
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 فزتوج  الرابعة  محدية  بنت  غضيب   اJهليك  فاجنبت  x  وJين  ماجد  وامحد   وبنتني    

  \فاجنب وJين  ) كرويم( وتزوج  خفري  بنت بنت معته  بنت عبد احلسني عبد الكرمي   

  مث استشهد يف احلرب العراقية  %يرانية

  فاجنبت x   سالم  و  –جرياهنم  –حسـيني  املثاكل  وتزوج محمد  من امرية بنت عادل

كرمي ومحمد  :  اما ويل فقد تزوج من نعمية بنت معيوف  النعميي فاجنبت x  ثالثة اوالد

  .1966 \وابراهمي  مث استشهد  يف احدى املعارك يف شامل  العراق عام

  .بارا وصغارا واوالد هؤالء املذكورين  ايضا اغلهبم مزتوجون  وJهيم اوالدا  ك 

  :اما من استشهد يف بيت احلجية  يف احلروب فكام ييل

  ويل مخيس احلجية   -1

 عبد املنعم حسني جامس احلجية -2

 عبد البايق  هادي  مخيس احلجية -3

 رعد  طه  ^سني  احلجية -4

 عامد  طه  ^سني  احلجية -5

 خفري  نوري  مخيس احلجية -6

 هناد  صفاء  طه  ^سني  احلجية -7

 هادي احلجيةبراء عبد اخلالق  -8

 محمد عبد اخلالق هادي احلدية -9

  فراس عبد %مري حسني احلجية - 10
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كام  –فقد جاءت  بسبب ¥م  ومفاده ) بيت احلجية ( واود ان اذكر  ان سبب  التسمية 

ان جده  السـيد  عبد الكرمي  بن  عبد الرحمي  قد تزوج    -مسعته  عن جدي جامس  احلجية 

: واكن عبد الرحمي واJه  قد اجنب  وJين هام   (_ة يف  بعقوبة احدى قريباته  من  قرية الساد

تزو=ا ) طيبة(امحد   واجنب  جوهر ابنة واحدة امسها :  عبد الكرمي  وجوهر فاجنب عبد الكرمي  

محمود بن زكر^ بن محمود  بن عيل  بن فرج هللا  الكيالين   نقيب ارشاف بغداد عام   السـيد

والسـيد محمود بن زكر^   مل  يعقب  مهنا  وكذ�  مل  ) ت   وحيدة  واJهياواكن(   -جهرية  1258\

يعقب من زوجته %وىل  عاتكة بنت عيل القادري شقيقة عبد الرمحن الكيالين  نقيب %رشاف 

  .1921ورئيس  اول وزارة عراقية  عام 

ة معروفة بنت وعبد الكرمي اجنب   امحد  وقد  ذهب   عبد الكرمي  هو   وزوجته العلوي

تويف احلاج  عبد الكرمي   وترك   )  الصباغية ( عÊن القادري  اىل  احلج   وملا  رجعا  اىل    

فاشـهتر  هبا  )  امحد احلجية  (  زوجته  ووJه   امحد  صغريا  فاكن   يلقبونه   ابن احلجية  او 

وال  تزال  قامئة ويه  تسمية   فاسـمترت هذه الكنية يف اوالده   واحفاده  واوالدمه واحفادمه  

  ).فالن احلجية (حملية  وستبقى فيكىن لك فرد من  افراد العائÜ  هبذا اللقب اي واحد منا 

ومن  خالل  هذا  العرض  كمنوذج  الرتباط املدينة مع بعضها  يتبني  ان هذه العائÜ قد 

ئر يف  املدينة   "ملصاهرة  حفدثت ارتبطت  "غلب ابناء املدينة  اي اهنم  ارتبطوا  "غلب  العشا

القرابة  وهكذا اكنت  املدينة وال تزال   لكها قد  تصاهرت فG بيهنا  فال يوجد فهيا خشص غريب  

  فاكن واJي
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يعدد بيوcت املدينة ويذكر ان فالن قريبنا بكذا   وفالن قريبنا  بكذا  وهكذا ) رمحه هللا ( 

بيت  %  وx  عالقة   "لبيوت %خرى حبيث اصبحت املدينة  بقية بيوcت املدينة   فال يوجد 

  .كسلسÜ واحدة حلقاهتا مرتابطة ببعضها   

فهـي اذن مدينة متالمحة متاخية متقاربة  منذ   بداية  القرن  التاسع عرش وال زالت  لكهم 

  .اقر"ء بعض   

ء مدينهتم مادام حسن السرية  و ميتاز اهايل هذه  املدينة  حبهبم للغريب  وتفضيلهم عىل ابنا

كرمي اخللق  طيب املعرش فهم  يتقربون x "حملبة و%حرتام والتقدير اكرث من ابناء مدينهتم يف اكرث 

  .%حيان 

فهذه العوائل اوالبيوcت  يه النواة ملدينة ب0روز وقد اصبحت لك عائÜ من هذه العوائل  

بح  تعداد  الشخص  الواحد  مهنا  عرشات العوائل   عرشات العوائل يف الوقت احلارض  حبيث اص 

.   فذرية السـيد امحد احلجية  مثال اصبحوا حاليا اكرث من مائيت ومخسني فردا وقرابة مائة بيت

وهكذا   بقية   العوائل %خرى ورمبا بعضها اكرث  وبعضها اقل ولكن بقيت هذه العوائل حتمل  

حىت هذه  %^م  وستسـمتر فيقال  هذا من بيت  نعام ن   نفس %لقا ب عىل مسمياهتا القدمية

  .وهذا من بيت شهيب وهذا من بيت حساوي  وهذا من بيت احلجية وهكذا
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وكثريا ما اكنت  تقع عىل املدينة  احداث  وغارات من قبل  ابناء القرى ا<اورة  واخربتين  

سـنة "هنا  120 \واكنت قد معرت  1998املتوفاة  سـنة   جديت  احلاجة زهرة شهاب الزبيدي

شهدت احداث تعرضت املدينة لهجامت القرويني واحصاب القرى ا<اورة   فعلمت ان هذه 

%حداث "لفعل  احداث واقعية حدثت  يف ب0روز جعلت  ابناء املدينة  يتاكتفون فG  بيهنم  

امت ابناء القرى حىت لو اكنوا من عشريهتم او اقر"هئم   ضد جه ل0فاع عهنا  وعن ممتلاكهتم  فهيا 

وجعلوا والءمه   %ول    للمدينة   وليس للعشرية او القرابة  الن اغلب %عتدآ ت   عىل املدينة  

اكنت  من ابناء   القرى  ا<اورة  لها  وخاصة   يف السـنوات    العجاف والقحط  حيث   جيدون  

من  الطعام والمتر  وغريها  فاضطرابناء املدينة ان يبنوا سدادا  يف هنا^ت  يف املدينة  ضالهتم 

الشوارع اليت تنفذ اىل خارج املدينة وجيعلون علهيا حراسا من شـباب املدينة  ليال مثال  سد الشارع 

ت املؤدي اىل شامل املدينة من فوق القلعة  وسد الشارع املؤدي اىل  جنوب املدينة  عند انهتاء بيو 

حمÜ الزبانية  "لقرب    من بيت احلجية   و سد لك الثغرات اليت يمتكن %عداء اJخول مهنا اىل 

  .املدينة 

فقد اجمتع ابناء املدينة يف بيت السـيد حمي اJين املدرس الكيالين شـيخ وامام وخطيب 

  :املعاهدة املدينة  واشرتطوا رشوطا يف حمالفة جتمعهم  ووقع امجليع عىل هذه احملالفة او

  

وما جرى املسطورة اسامؤB ادBه من دون جابر جيربB  وال منا زعات )هوانة (ورقة احملالفة (( 

ما  بيننا قد حرضB "مجعنا اهايل قرية ب0روز واتفقنا امجليع وحتالفنا بعهد هللا وميثاقه   من اليوم 
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من مكتوب امسه يف هذه الورقة    وصاعدا  ورصB اوالد ا" واحدا  وام واحدة  وقررB عىل مجيع

واطفال اZين راجعني هلم اZين ما داخÜ  اسامؤمه هبذه املاكتبة  والعياذ "� واحلافظ هو هللا اذا 

حصل حادث قتل  خطأ وقتل  من  خارج  هذه املاكتبة وصار ترايض مابني اهل املقتول ومشيتا 

%ف قرش براجي الغريها مبوجب تقاسـيط اZين  علهيم "لفصل  القتّال جمبور يؤدي من نفسه مخسة

تتعني يف اهل املقتول ويقيت الفصلمع فرس الكبل  وسـبق   الكبل والكساوي والفرشة مع تاكليف 

واذا من اسامء املكتوبني هبذه  . اZ الزمة  اىل الفصل جتمع عىل رؤس الزمل  املدرجة هبذه املاكتبة 

قتول يسـتحقون مجيع فص� وما اشـبه  ذ� فقط عرشة آالف الورقة  انقتل  ذ� الوقت اهل امل 

قرش براجي فقط   وبقية الفصل تنقسم  عىل رؤوس الزمل املرشوحني والعياذ "�  اذا من اسامء 

املكتوبني   حصل  يف يده خطأ  وقتل نفس من اسامء الرشوحني هبذه املاكتبة ما احد ملزوم  فيه 

نطرد واذا حصل الرتايض يؤدي لك الفصل واذا متنع عن الفصل اخوانه والمن اقر"ئه فقط هو ب 

ذ� الوقت  القاتل جمبور وملكف  يؤدي لك الفصل واذا متنع  عن الفصل ذاك الوقت  حنن  

املاهرين نساعده عىل وجه احلق فيه وايضا اذا صار سقاط يد اسامء الرشوحني وخاصيهتم من اZين 

ع  منا يدفع فصل اسقاط املذكور جبميع رؤوس الزمل  واذا  خارج هذه املاكتبة  ذاك الوقت مجي

وايضا من اسامء .  صارعلهيم سقاط من خارج املاكتبة  ايضا ينقسم عىل رؤوس الزمل وايضا

الرشوحني اذا احد مهنم فصل فساد وعرض اوفساد حرام يعين حرايم وقتل ما احد ملزوم منه  

وقت خصارته عىل رؤوس الزمل  والية  واذا  بواسطت فقط اذا  ما هتمة  وحتقق انه برئ  ذاك ال

قتل وسقاط حصلت جسارة عىل اموال احملتالفني  املرشوحني يف ذ� الوقت يتضمن قيامه من 

اسامء املرشوحني هبذه املاكتبة  واذا احدمه اوىص رؤوس املاهرين يف املاكتبة اJم واحنبس يف 
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الوقت حنن  جمبورين ان جنالش يف اطالقه  احلكومة  من =ة قتل او هتمة او سقاط ذا�

وخالصه ولكام يصري عليه مصاريف من عنده حنن ملكفني  جبميعها من رؤوس الزمل املرشوحني 

ونسلمها يف يده  واذا من اسامء املرشوحني يف املاكتبة انقتل احد مهنم او تسقط او صارلكت عرض  

املاكتبة لكام حيصل يف يدمه رضر يف =ة قتل وطلب �ره هو واZي يتبعه من املرشوحني يف هذه 

واحلافظ انه . او غريه ذ� الوقت جمبورين نؤدي من رؤوس الزمل املرشوحينفي املاكتبة والعياذ "� 

اذا من فا بينت املرشوحني اخطأت  وقطع عيهبا واصابه ارضار خسارة ملزومني نؤدي عل ى 

 جتارس وتعّدعىل احدهام الجل رسقة او قتل رؤس الزمل  املذكورة واذا احد من املرشوحني

واملتجارس  انقتل وادعوا فيه عشريته  اما احلكومة ذ� الوقت حنن متعهدين يف فصل املقتول 

وخصارة احلكومة  واذا تبني من مجيعنا اديم يسطع وتنب  عليه ذ� الوقت يؤدي لك  يش 

ا  حال العشاير واZي يف هذه %سامء الرسوق اربع قوط  من طرف قتل اخلطأ بعد  التحقيق خالي

املرشوحني  عنده عشرية اما حg انفجع احد العشاير وانقتل او انفصل ذ� الفصل عشريته اما 

املتحالف ما يسـتحقون عندB من فص� سوى عرشة %ف قرش املرشوحات واذا ادعوا يف او 

ال "لعشرية وال "حلكومة   وايضا قرار   تبديل دعوامه عايد ةعىل  اهل املقتول  ومعاB  ماهلم دعوة

%خري فرس الكبل اىل اختيار قريتنال  ابراهمي بن صاحل املهيدي  والجل هذا البيني ا¥رB ورقة 

  ) 1315 \مارت \29احللف لوقت احلاجة  

  %سامء

سـيد  –سـيد زين اJين  -سـيد جنم –سييد قامس  -السـيد حمي اJين بن عبد الفتاح   -1

  -قعبالرزا
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  محدي بن خرض ورفاقه 20
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ميالدية  ٔاي قبل والدة  1895جهرية املوافق  1315  -مارت   29وهذه الوثيقة مؤرخة  

  سـنة 22-واJي ب

  

  :واملالحظ يف هذه الوثيقة 

( ان تعترب ابناء املدينة متآخني  فG بيهنم  فالوالء للمدينة وليست للعشرية وال للقرابة فهم   -1

مبثابة رجل واحد ولكهم   متشاركون يف الرضاء والرساء الصغري والكبرية يف اJفاع ) لك ابناء املدينة 

  هياعن املدينة وعن الرشف وعن لك ما موجود ف

ان  املسجلني يف هذه الوثيقة مه  لك ابناء املدينة البالغني اي لك الرجال اZين   -2

  .يسـتطيعون محل السالح يف وقت توقيع الوثيقة

 400 \نسـتطيع ان حندد نفوس املدينة يف وقت توقيع الوثيقة  فاملوجود يف الوثيقة مه  -3

  نسمة يف %كرث 1500  \د قرابةخشص ولو اضفنا الهيم %طفال والنساء  الصبح العد

  .نالحظ انصهار القرابة العشائرية يف قرابة املدينة واجلرية   -4

املسجلون يف هذه الوثيقة ميثلون اصل املدينة  ومه اساس  البيوcت املوجودة حاليا   -5

فنالحظ تسجيل عرشات الرجال من بيت واحد ويف مواقع  متعددة  من الوثيقة  بسبب السكن  

  . يف حمÜ  مثال   فاملوجودون حاليا مه ابناء   اولئك الرجال املوقعون عىل الوثيقة  لك

وردت بعض %سامء غرياملعروفة  يف هذه الوثيقة  من قبل اجليل   احلايل  الن فهيم من   -6

او مات ومل يعقب  فاندثر اثره او من اZين  رحلوا عن املدينة  قرابة اكرث من مائة  سـنة او اقل 
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اكرث  فمل يعرفهم %  الشـيوخ الطاعنني يف السن  فهم  جهروا املدينة وانتقل سكهنم اىل مناطق 

  .اخرى  اثناء احلروب و%حداث اليت املت يف املدينة  

Äe]†Ö]<<<Ø’ËÖ]Äe]†Ö]<<<Ø’ËÖ]Äe]†Ö]<<<Ø’ËÖ]Äe]†Ö]<<<Ø’ËÖ]<V<V<V<Víßè‚Û×Ö<íè�^’jÎ÷]<íÖ^£]íßè‚Û×Ö<íè�^’jÎ÷]<íÖ^£]íßè‚Û×Ö<íè�^’jÎ÷]<íÖ^£]íßè‚Û×Ö<íè�^’jÎ÷]<íÖ^£]JJJJ< << << << <

لزراعة والبستنة وتربية ب0روز  مدينة زراعية تعمتد  حالهتا %قتصادية عىل الزراعة  مبا فهيا ا

احليواB ت  فلك بيت  يف ب0روز اكن x ارض زراعية يزرعها كبري ة او صغرية واذا مل يكن x ارض 

زراعية  ف�  بسـتان   يعيش عىل وارداته وما يدره عليه من Bجت من متر او برتقال او فاكهة اخرى  

حىت لو اكن داخل املدينة  فقد فقد اكن اضافة اىل  لك بيت  مي% عدد من %بقار او %غنام 

يوجد رجلني  يقومان جبمع ابقار  املدينة   يف صباح  لك يوم  ويرعياهنا    خارج املدينة منذ الصباح 

خزب واحد   )   رغيف( الباكر ويرجعوهنا اىل احصاهبا يف املساء   لقاء ان يعطى هذا الرجل   قطعة    

عيد %بقا ر اىل    ا حصاهبا  او يدفع   عن لك بقرة  فلسني يف  عن  لك  بقرة  يسـتلمه  عندما ي 

والعانة معÜ معدنية  مقدارها   اربعة   فلوس  ويسمى  راعي )  عانة ( لك  يومني  يسـتمل    

  )  .اجلوال( %بقار ب

  

 كام اكنت العمÜ العراقية  معدنية وورقية  فالعمÜ املعدنية  ترضب من القصدير  او الفضة  ويه

  :ييل

  فلس   واحد

ووزنه  مثقال واحد اكن اغلب الصاغة  يسـتخدمونه  يف  وزن  ) قرش( فلسان     ويسمى 

  اZهب
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  عانة    وتساوي اربعة فلوس  بيضاء  او محراء مث صدر يف

  فلوس بدال عهنا) مخسة ( زمن عبد الكرمي قامس 

  عرشة    عرشة فلوس محراء او بيضاء

  واكن يرضب من الفضة اخلالصة   مث)   قران(فلس    يسمى  20

  فلس من القصدير) 25( صدر بدال عنه 

  فلس) 50( درمه        وقدره  

  مائة  فلس

  فلس  او)  250( مث صدر بدال عنه )  ر^ل ( مائتا فلس   ويسمى 

  او ربع  دينار

  

  :اما العمÜ الورقية  فهـي كام ييل

  فلس 250ربع دينار    

  لسف  500نصف دينار   

  فلس  1000دينار واحد   

  مخسة دBنري

  عرشة دBنري

  .وهذه العمÜ  املتداوÞ يف  الب0  منذ ثالثينات القرن املايض  وحىت الÊنينات  منه 
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  \قرش   \لرية محيدية  \لرية جميدية  \اما العمÜ العÊنية  فمل اشهد التواول هبا  وقيل اهنا اكنت 

  \قران  \جميدي 

حة فاكن %هايل يزرعون  املزروعات املومسية اكحلنطة والشعري شـتاءا والرز واZرة اما  الفال

والسمسم صيفيا ااضافة اىل  اخلرضوات مثل اللوبياء والبامياء والشجر العنايك و%محر واخليار 

والطامطة  والباذجنان  فلك هذه كنا نزرعها يف  ارضنا  و"يدينا    فهنر الروز يسقي %رايض 

خاصة املساحة بني ب0روز ومنديل  حيث توجد %ف ) دميا( البساتني يف ب0روز  مهنم من يزرع و 

اJومنات صاحلة للزراعة  لكن اليوجد لها حصة مائية فزيرعوهنا احصاهبا دميا  يف خارج املدينة  ومن 

لنا قطعة ارض    عنده قطعة ارض  يزرعها بيده او يعطهيا لفالح يزرعها  x او يزرعها معه   واكنت

دومن   نقوم بزراعهتا مع بقية اعاميم فزنرع يف الشـتاء احلنطة والشعري  ويف الصيف  156\مساحهتا 

اخلضار مثل البامياء واللوبياء واخليار و الطامطة  والباذجنان  وغريها  وكنا نزرع صيفا ايضا الشلب 

) كتجربة ( ي  وزرعنا   ايضا  الباكسـتاين "نواعه %محر  والعنرب و املوالين  واحلويزاو ) الرز ( 

فنجح  % ان  اغلب زراعتنا يه %محر والعنرب  والعنرب   اكن واJي  يذهب اىل B حية 

املشخاب يف اجلنوب  ليشرتي  البذور  و^تينا هبا او نسـتخدم  بذور هذه السـنة يف السـنة القادمة 

رحبا جدا  ويف بعض %حيان   يقوم بعض فزنرعها  واكن  احملصول م   -وهذا غري جيد  –

  .الفالحني من داخل املدينة او من خار=ا بزراعهتا معنا مشاركة  

  

ان اغلب  ساكن ب0روز اكنوا يزرعون الشلب وخاصة  القرى  الواقعة يف شامل املدينة 

  .لتوفراملياه بكرثة  اما  قرى  جنوب ب0روز فزيرعون احلنطة والشعري  يف %غلب 
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اما البستنة  فاقول ان مدينة ب0روز حتيط هبا البساتني من لك جانب من الشامل اىل اجلنوب  

وخاصة بساتني النخيل اعتبارا من  قرية امام عسكر عىل بعد عرشة كيلو مرتات شامال حىت قرية 

قادم اىل    مك وبعده بكيلومرتين   فالقادم اىل  ب0روز يتخيل  انه 5\امام زين اJين جنو" عىل بعد 

مدينة كبرية  جدا المتداد بساتيهنا عرشات الكيلومرتات مع طول الهنر   وكذ� متتد بساتيهنا رشقا 

مك   وهذه البساتني اغلهبا  عامرة  جيدة املنتوج واحلاصالت  واكن يزرع  3او  2وغر"  مبسافة 

)  صاغري( اللميون احلامض حتت اجشارالنخيل فهيا اجشار الفاكهة وخاصة  امحلضيات اكلربتقال  و 

والاللنيك    و الهندي والسـندي  وانواع اخرى من اللميون  وكذ� )  نويم ( واللميون احللو 

الفواكه الصيفية  املشمش  والكوجة واخلوج  والرمان   فاكن  اهايل ب0روز  يقضون  اغلب  اوقاهتم 

و جلين الÊر   ومن ال مي% بسـتا B  يعمل صباحا ومساء يف البساتني  للعمل فهيا او يف  حراسـهتا  ا

ومن امه %عامل يف   -ولك املدينة  بعضها اقارب بعض  –فالحا عند جريانه  او عند اقاريه 

  :البساتني  

  

 :الرفاس -1

وهو قلب الرتبة  يف البسـتان  وخاصة البساتني اليت فهيا محضيات وتسميدها  وحيتاج هذا 

قلب الرتبة وتسميد اجشارالربتقال مع رضورة احلفاظ عىل جذور  العمل اىل عامل ماهرين  يف  

الشجرة  من القطع او  من السامد نفسه  حبيث يقوم  حيفر %رض حول جشرة  الربتقال  هبدوء  

ليحافظ عىل اجلذور مث يغطي اجلذور  بطبقة  من الرتاب مث  بطبقة  فوقها  من السامد  مث  طبقة 
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معلية الرفاس يف شهر اكنون %ول واكنون الثاين وشـباط  وقبل ان تمنو  وتبدء.  اخرى من الرتاب 

  .%جشار 

اما  بساتني النخيل  اي اليت  مزروعة "لنخيل فقط  فتقلب الرتبة فقط   وال حتتاج اىل  ¥ارة 

املهم هو قلب تربة البسـتان واكنوا . يف العمل  ويشـتغل فهيا يف اي وقت او عىل مدار السـنة 

وهنا يف فصل الشـتاء لغرض القضاء عىل حشلش احللفاء والسوس املنترشين يف البساتني يشـتغل

بكرثة  واكنوا  احصاب البساتني يزرعون  اخلضار فهيا  مثل البامياء واللوبياء واخليار   ومدة العمل   

  .من  رشوق الشمس اىل اذان الظهر  

  :تلقيح النخيل   2

يف عثق النخÜ %نىث  واكنت معلية ) الفحل ( Ü اZكر وهو وضع بعض اصابع عثوق   لقاح خن

التلقيح  تسـمتر   اكرث من شهر  ويف لك يوم يسـتطيع  الفالح املاهر ان  يلقح اكرث من  مخسني 

  .خنÜ  يبدا املومس يف منتصف نيسان  اىل منتصف مايس  من لك عام 

  :الرتكيس والتكريب    -3

يقوم  هبام صاحب  البسـتان او العامل يف آن واحد  فيقوم بقطع  وهام معليتان مزامنتان  ورمبا 

السعف اليابس من النخÜ و يزنل العثوق امللقحة  واليت اصبحت  ثقيÜ  ويضعها فوق  سعفة او 

سعفتني من  النخÜ  حبيث يسهل قطافها او جنهيا يف مومس  جين المتر ويسـمتر هذا العمل من 

  .ز من لك عام منتصف حزيران اىل هناية  متو 
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  :قصاص المتر -4

ويه معلية جين الÊر من النخيل  هو اشـبه  مبهرجان مجيل حيث خيرج احصاب البساتني 

وعوائلهم واطفاهلم اىل  بساتيهنم يوميا   جلين المتر  ومجعه يف البسـتان و اغلب العوائل تقوم بذحب  

وطبخ الطعام وتناوx يف البسـتان   فيقوم   اخلراف او املاعز  يف البسـتان   تميننا  "حملصول اجلديد 

الفالح او صاحب امل%  بصعود النخÜ معه  احلبل والزنبيل  ليقوم بقطع عثوق النخÜ  بعد ان يضع 

الزنبيل حتت العثق  ويزنلها يف  الزنبيل "حلبل اZي معه  وحتته يقف عامالن احدهام يقوم  بتفريغ  

  .� و%خر يقوم  بنقل  المتر  اىل البيدر الزنبيل  يف عباءة او ما شابه ذ

اما %طفال والنساء فيتعاونون عىل   مجع ما   يتساقط من متر عىل %رض فيجمعونه  تسمى 

ويف اغلب %حيان  ^يت فقراء ابناء القرى ا<اورة  للعمل   يف نقل المتر ) الطوش ( هذه العملية 

  .ل وعامالت الطوش  جاركني  من المتر عن لك  يوم او الطوش  وكنا  نعطي  الطواشني او عام

  وهو نظام الوزن العÊين اZي يبدء "Jرمه: اجلارك  سـتة كغم وربع (( 

  مث  املثقال ويسـتخدم يف  وزن اZهب والفضة

  مث اوقية  يوزن هبا العطارون

  و%وقية واسوي  ربع حقة  فلك اربع اوقيات تساوي حقة

عن  احلقة البغدادية اليت تساوي اربع حقق  عامة واحلقة تساوي  كيلو واحلقة العامة ختتلف 

  غرام واحد وربع  كغم

  مث  جارك  ويساوي مخس   حقق  او ما يساوي ست  كيلو غرامات وربع  كغم

  كغم  ونصف 12مث  رطل يساوي  جاركني اثنني وهو 
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  كغم25\مث املن  يساوي   اربعة   جواركيك  ويساوي 

  كغم 100\اليت   يه   مثانني حقة او ما يعادل مث الوزنة   

  مث الطن وهو عرشة وزBت ويساوي  الف كغم

وال يزال  يسـتخدم هذا هذا النوع من ))  مث الطغار وهو طنان  او مايعادل عرشين  وزنة  

  .الوزن يف املدينة وخاصة يف وزن المتر   

رشين %ول اىل  هناية ترشين الثاين  من منتصف شهر ت ) معلية جين المتر( وتسـمتر هذه العملية

وكثريا  مااكن   يصاب المتر  "المطار قبل مجعه وجنيه  ويؤدي اىل تلفه  او  تقليل سعره  حيث 

فقد اكنت %مطار تزنل  او تتساقط اعتبارا من  بدء ترشين %ول  كثري . اكن املطر  يزنل مبكرا 

  .ايل املدينة ة وغزيرة  قد اتلف املطر %ف %طنان اله

  :نقل المتراىل البيوت -5

بواسطة عبوة من اخلوص تنسج من قبل  احصاب ) امحلري( وهذه العملية تمت بنق� عىل اJواب 

فتوضع عىل ظهراJابة ومتلئ "لمتر ) السابل (البساتني او تشرتى من اZين  ينسجوهنا للبيع  وتسمى 

(  يت خمزن   او عنبار  وتسمى   "لعامية وتنقل من البسـتان اىل البيت  حيث يوجد يف لك ب 

   Þمجلع  المتر فيه   يتجمع  فيه عرشات %طنان  من  المتر يف  لك  بيت  هذا "لنسـبة  )  طروا
تنسج من )  اخلصافة( للمترالزهدي  اما المتر  اخلسـتاوي فيوضع يف عبوات من اخلوص  تسمى

ها وخياطهتا  حيث ختاط  حببل من اخلوص  من اخلوص واكن مجيع اهايل املدينة يعرفون  نسـيج 

 Üولك اهايل ب0روز  ماهرون يف معل اخلصاف  ومن اليساطيع  ان  هيـيء )  لب( قلب النخ

  )درمه( مخسني فلس  \اخلصاف  لمتره يشاريه من %سواق مع العمل  كنا نبيع اخلصافة الواحدة ب
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 اغلب انواع المتر يف املدينة  كام توجد فهيا هام - الزهدي واخلسـتاوي _ وهاذان النوعان من المتر

اصناف اخرى مثل  الرببن والهبراب  واجلعفري وهو امحر اللون و املكتوم واخلرضاوي والربمي  وهو 

اصفراللون  ولكها تؤلك صيفا من قبل احصاب البساتني لقلهتا حيث توجد يف لك بسـتان خنÜاو 

  .خنلتني  مهنا 

وهو  خمتلف %نواع و%شاكل منه اجلاف  ) اJلك ( من المتر  تسمى  كام توجد  انواع  كثرية

كام يوجد كثري من %نواع %خرى مثل اجلويزي و %رشيس وهام . اليابس ومنه  اللني او الرطب 

قريبان "لشلك من بعضهام  % ان مترة %رشيس اكرب من اجلويزي  وللك طعمه اخلاص ومذاقه 

) "جلاون( وخاصة اجلويزي   وذ�  بدق المتر ) املدكوكة(اته  ومهنام تعمل ا�تلف  واسـتخدام

) %بيض( واZي  هو خشـبة قوية  جموفة من الوسط فيوضع المتر يف جوفها مع السمسم املنظف 

ذات راس مسـتعرض من %عىل  وللجاون )  امليجنة ( ويدق بواسطة خشـبة طويÜ  تسمى 

Zا فهام موجودان يف لك بيت من بيوcت املدينة  وال تزال بعض  وامليجنة اسـتخدامات كثرية 

  . البيوت حتتفظ هبام
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ويف وسط )  جحرة( والبيت  الب0روزي  عادة  يتكون من عدة  غرف  ولك غرفة تسمى 

ناء و%يوان  ميثل يف الب ) %يوان(الغرف  غرفة  مفتوحة بدون "ب مقوسة املدخل تسمى 

حيث يكون جلوس العائÜ  فيه  وامام هذه الغرف تكون الطارمة والغرف تفتح ) الهول( اجلديد

ابواهبا عىل الطارمة حبيث تكون وا=ة البيت  وموقع اجللوس  الصيفي   وافضل البويت واكربها من 

امجليع طارمة تفتح يبين  اربعة  غرف وايوان  اثنان عىل جانبه %مين واثنان عىل جانبه الشامل  ومام 

علهيا ابواب مجيع الغرف او تفتح علهيا  ثالث غرف والرابعة تفتح عىل %يوان   ويف لك من 

ومن اكنت حالته فقرية يكتفي "لغرفة .  %يوان والطارمة نصب  املوقد  لتوقد  فيه النار شـتاءا  

  .والطارمة   او "لغرفة و%يوان والطارمة   يف %غلب 

الشـتاء فيمت  غلق  الباب الواسع للطارمة او لاليوان  بسعف النخيل  بعد ترك فتحة اما يف 

فيمت وضع اجلادر )  اجلادر( صغريه ل0خول واخلروج خوفا من الربد القارص  ويف امخلسينات وجد 

عىل هذه %بواب  ملنع دخول الهواء البارد ويوجد يف لك بيت يف ب0 روز  موقدان  موقد  شـتوي  

خل الطارمة او داخل %يوان حيث جملس العائÜ  جتلس اليه  للتدفئة وطبخ الطعام عىل النار دا

ويسـتخدم سعف النخيل يف %غلب يف ذ�  فرتى العائÜ  عشاءا  او صباحا حتوط  "ملوقد من 

ض لك جانب  والنار تتقد يف املوقد يف وسطهم واJخان   رمبا يكون شديدا  خيرج من النار فيتغم

x العيون ويقلل  تنفس %نسان فيشعر"لضيق واحلرج %  انه ارمح من الربد القارص  وقد عانينا 

) يصوغ(كثريا من هذه %مور  والبيت عندما ينهتـي الشـتاء وحيل الربيع او الصيف جيب ان 
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ن ا�ر البيت لكه او جزء  منه  لغرجضع� جباملية افضل و التخلص م) ملج( والصواغة  معلية مسح
  .اJخان والنار اليت  تشعل يف مواقده يف اJاخل واليت حتول لونه اىل %سود او اJاكن  

ويوجد يف لك بيت موقد اخر يف ساحة اJار  يسـتعمل  للطبخ ومعل الشاي يف الصيف   

حيث جيلس اليه او قريسـبا منه افراد العائÜ  و %م  تقوم بعمل الشاي و الفطور  فيفطورون 

  .x  مث يذهب لك مهنم عىل مع� بعد الفطور حو

اما املوقد فهو حفرة يف %رض  طوليا مبقدار  نصف املرت او ثالثة ار"ع املرت   حتفر يف  

الطارمة او يف %يوان او يف غرفة اجللوس  او الطعام  تقوم النساء ببناهئا مرتفعا مبقدار عرشة او 

داخل احلفرة  ليك يسهل دخول  الهواء داخل احلفرة   مخسة عرش سنمترت عن %رض اضافة اىل

الشـتعال النار والتخلص  من جزء من اJخان  ورمبا وضع x طابوقتان لك جانب طابوقة  وسويت 

الطابوقتان " رض املوقد   لكهنام يبقيان مرتفعتان  مث يسـتخدم  قطعة من احلديد لغرض وضع القدر 

الشاي  عىل املوقد  اما القوري فيمت دسه يف امجلر وهو الكتل  عند معل) الكتيل( علهيا  او وضع 

  .النارية املتقدة داخل املوقد فيمت ختدير الشاي فيه وما اطيبه من شاي 

% ان صوته مزجع  مث  وجدت    ) ابرميز(مث وجدت بعد ذ� ا=زة الطبخ  النفطية مثل 

  .م يف بعض البيوت Bرها بغري صوت  وال تزال تسـتخد)  جوÞ( اجلول  مجع

هذه يه اغلب  %عامل والنشط %قتصادي يف ب0روز  اما النشاطات %خرى   فهم احصاب  

احلرف  ومه  قÜ  يف املدينة  اذا ما قورنوا  "لساكن  العام للمدينة % اين ساذكرمه  بشئ من 

  :التفصيل  "عتبارمه ميثلون  نشاطات خمتلفة  
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اكن  ب0روز    سوق  واسع  وكبري  منذ   اربعينات  القرن املايض  وفيه من اJاككني ما يقرب 

من مخسني داكن  مث توسعت هذه اJاككني لتصبح اكرث من مائة داكن يف  امخلسينات  واكن 

 ٓ و  السوق %كرب يف اجلانب الغريب من الهنر بدءا من اجلرس وحىت بيت  ابو اJبل  وعلوة شكري  ا

مث اضيف لها مقهـي وبعض اJاككني  حىت وصل السوق اىل بيت جواد اخلالوي  ويوجد يف هذا 

السوق لك انواع املشرت^ت واملبيعات وحسب حاجة الب0  وكذ� امتد ليشمل اجلانب الرشيق  

خلف اجلامع مث امتدت احملالت اىل طريق احملÜ الزبانية  حيث توجد بعض املقايه مثل مقهـى 

لسكينة ومقهـى بيت cفوخ ومقهـى ابراهمي الغين وجوبة الغمن وحمالت الصفارين وغريها عىل شكرا

اجلانب الرشيق  مث انشأت مقهـي  زيين امحليد الكنوشة ومقهـي خليل الباوي امتدادا لها  و"لقرب 

  .من دائرة الري  وجبوار Bدي املوظفني  يف بداية احملÜ الزبانية 

يب للشارع وجماور للجرس  حملني  احدهام للحالقة واخر ملادة اخرى   ويوجد عىل اجلانب الغر

وتوجد خلق هذين  احمللني  من =ة  اجلنوب   اي بني الشارع املؤدي اىل احملÜ الزبانية وهنر الروز  

مرت "جتاه اجلنوب  200\حدائق   للب0ية غرست  "نواع  %جشار والورود وعىل مسافة اكرث من  

اىل Bدي املوظفني   واZي توجد  جنوبه قنطرة من سعف النخيل لعبوراملشاة من حىت تصل 

الصوب الرشيق اىل الصوب الغريب و"لعكس واZي  شـيد ببدال عهنا جرس صغري  للمشاة اليزال 

  :ويه كامييل  1959موجودا  وهذه تشكيÜ حملالت سوق ب0روز  حبدود عام 

  :هة الغربية ونبدء "جلهة اجلنوبية للسوق   كام ييليبدء السوق من عبور اجلرس اىل  اجل 
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بسطية عىل %رض لبيع الكباب ( عبود العليان بركن اجلرس اجلنويب cبع ملقهـى عودة املندو      

  واكن سعر الشيش مخسة فلوس مث اصبح عرشة فلوس –والتكة واملعالق 

ايه  يف اجلهةاجلنوبية  او اجلهة يبدء السوق  عند عبوراجلرس اىل اجلهة  الغربية  بثالث مق

  :اليرسى للعابر  ويه

  مقهـي عودة

  ومقهـى الرشكة

  ومقهـى بيت مصطفى املا�

  :وثالث مقايه يف اجلهة الشاملية ويه 

  مقهـي بيت مبارك

  مقهـي بيت ¥دي كور

  مقهـى  سعودي الزيدي

  :فكام ييل  اما اJاككني فتتجه "جتاه الغرب ونبدء "جلهة اجلنوبية من السوق فاكنت  

  –داكن خليل ابراهمي شهاب 

  داكن سايم عبد الكرمي الريس

  داكن  رجب  اخلياط

  داكن احلاج Bدر لبيع %مقشة

  داكن  زيين عبد امحليد لبيع %مقشة

  داكن  احلاج جامس لبيع %مقشة
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  داكن محيد الرساج لتصليح %حذية و%حزمة

  داكن  زيك  بن سـيد حسني  اخلياط

  م اخلياطداكن اكظ

  داكن نوري الصفار

  حمل علوان الساجت لبييع الشاي عىل اJاككني

  داكن عيل بيك اخلياط

  )بسطية عىل %رض( حمل علوي النارص  البقال 

  )بسطية بقاÞ عىل %رض )    ( كدوي( حمل  امحد شهاب 

  داكن  فرحي اJبعونة لبيع %مقشة

  ةداكن احلاج Bفع مصطفى املا� لبيع %مقش

  داكن  حسني عواد احملمود

  داكن سلامن %خرس

  بيت جامس امحلدان

  )اجرها عباس ويل وشكري آو لبيع ا�رضات ( علوة عبعوب الشفيقة 

  بيت  سـيد خلف

  داكن ابراهمي سـيد خلف

  داكن مصيل عنكود  اJايين

  علوة محمود سـيد خلف لبيع ا�رضات والريق
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  بيت ابو اJبل

  )ياطخ ( داكن حسني البكتاش 

  علوة  شكري   آو   وال زالت موجودة حلد %ن

  علوة  ابو اJبل مث اصبحت مقهـي مث حتولت اىل داككني

  .بيت جواد اخلالوي  وهو اخر السوق

  :اما اجلهةالشاملية او اجلهة %خرى من السوق  فكام ييل

يع الكباب والتكة بسطية بركن اجلرس الشاميل تتبع  ملقهـي بيت مبارك  لب ) كربدين(جميد النعامن

  واملعالق  مث يوجد   قرب اجلرس حملني لتصليح وصبغ %حذية

  %ول  هامش  %عرج بن معران ومعه  مساعده رمحن الكردي

  الثاين   سعيد الراكع

  داكن ابراهمي العرييب للحالقة

  فلس 20داكن ¥دي شـنيت ابو سهيل لبيع املرطبات سعرالبارد 

اكنت عنده  قبل ذ� ( ياء لبيع املرطبات صيفا والباقالء شـتاءا داكن  محمد غليان واخيه ض 

  )عربةمتنقÜ بيبيع فهيا الباقالء 

  داكن  ابراهمي احلايط

  داكن امحد مراد

  داكن جوامري

  داكن ¥دي كور
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  )بسطية لبيع اخلرضوات( من بيت حساوي  (  حمل ابو   

  داكن  محمود اخلياط

  دان اسامعيل النبعة  للحالقة

  حسني  محمود املثاكل لبيع %مقشة  داكن

  داكن محمود مصطفى املا�

  داكن اسامعيل سـيد طه

  داكن خليل الرساج

  )حالقة ( داكن  حمود جامس الصفور  

  داكن  سعيد واخيه محمد  للخياطة

  داكن ابراهمي  شهيب لبيع %مقشة

  داكن Bرص سعد هللا لبيع %مقشة

  داكن  حسني اخو جوامري

  د املثاكلداكن  رشـي

  داكن  جنم الشـنو

  داكن مجيل الوحاد

  داكن عبد النايل

  داكن  معران عيىس النعامن
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حمل عباس ويل لبيع ا�رضات  واكن قبل ذ� خان مث اصبح علوة  مث اصبح حمل  صغريلبيع 

  اخلضار

  مقهـى بيت عÊن مصطفى املعروف النعامن

  دربونة بيت شكريان وبيت هوارة

يق للجرس وهو اجلانب الصغري للسوق   فيوجد حمالن  مالصقان  للجرس اما يف اجلانب الرش

  من اجلهة اجلنوبية

  %ول يعود اىل  خلف امحلد  احلالق

  والثاين اىل رشـيد  السودة لبيع املرطبات

  :وتوجد عدة حمالت خلف اجلامع كام ييل 

  داكن عيل بن ابو اJبل

  داكن ¥دي مريع

  داكن نوري احلجية

خامس للحدادة  و بعدها بعض احملالت املرتوكة  بعضها لتصليح اJراجات داكن  عسكر 
  الهوائية

  :اما يف اجلهة  اجلنوبية  الرشقية  فكام ييل

  مقهـى شكرالسكينة

  داكن  ابو محزة مساعد البقال  لبيع ا�رضات

  داكن محمود التافوخ
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  مقهـي محمود التافوخ

  داكن وهيب ا<يد الكنوشة

  داكن حصو ا<يد

  مقهـى  ابراهمي الغين

  جوبة  احليواBت  وتعود اىل امحد التافوخ

  )ابو جنم( داكن عبد الفايت  

  "ب خان بني مصطفى املا�

  داكن شاكر مصطفى املا�

  داكن  سـيد صادق

  داكن  مسطة عيل

  داكن  يعقوب اليوسف

  داكن اسامعيل النداوي

  مقهـى  زيين امحليد

بية من هذا الشارع حديقة تعود اىل الب0ية  وبهناية  احلديقة وهذه هناية السوق  الن اجلهة الغر 

  .اي مقابال مقهـى زيين امحليد يوجد Bدي املوظفني 
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  :وامه  هذه احملالت و النشاطات يف السوق ماييل 

  املقايه

  :اكنت  توجد يف مدينة ب0روز العديد من املقايه امهها  ماييل

 بيت مصطفى املا�  وقد اشرتاها بعد بيت حساوي واصبحت حمل جنارة مقهـى

مقهـى الرشكة  واصلها تعود اىل بيت عبد الكرمي الريس وعادة ما يتشارك فهيا اكرث من  -1

  .واحد يف ادارهتا لسعهتا  وتقع عىل حافة هنرالروز 

 .جماوة ملقهـى الرشكة من =ة الشامل. مقهـى عودة املندو  -2

 رك  وايضا تقع عىل ضفة الهنر مبارشةمقهـى  بيت مبا -3

 مقهـى بيت كرم  جماورة ملقهـى بيت مبارك -4

مقهـى سعودي جماورة ملقهـى بيت كرم ويقعان يف اجلزء الشاميل  للسوق عىل ضفة الهنر  -5

ويوجد عىل ضفة الهنر اجشار الصفصاف وبعض اجشار الورد و العنب  حبيث  تكون هذه %جشار  

) البياض(  وكذ� اجلزء اخلارج من البنا^ت مهنا مسقف  "جشار القوخ ظالال مجيÜ لهذه املقايه

حبيث تعطي مناخا مجيال  بني  ظالل %جشار وجر^ )  "رية( والسعف و احلرصان  من القصب 

 ن ماء الهنر

 .من الهنر) الرشقية ( مقهـى محمود التافوخ  وتوجد يف اجلهة %خرى -6

 قهـى  محمود التافوخمقهـى  ابراهمي الغين  جماورة مل  -7

 .شكر السكينة  جماورة  ملسجد ب0روز وبيهنا وبني مقهـى محمود التافوخ الشارع العام  -8
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مقهـي زيين امحليد الكنوشة  وقد شـيدها يف هناية امخلسينات  حبيث اقتطع جزءا من دار  -9

 ه اليت اشرتاها حديثا انذاك وشـيد عىل جزء مهنا املقهـى

 .ا يف هناية امخلسينات وتقع يف بداية احملÜ الزبانيةمقهـى  خليل الباوي وقد شـيده - 10

مقهـى السـيد خليل النعميي   وتقع "لقرب من رساي احلكومة  وجياورها خان لنفس  - 11

 .الشخص 

 مقهـى مصطفى املعروف وتوجد يف منتصف السوق  ويه مقهـى كبرية واسعة - 12

 .لعلوة  شكري آو   مقهـى  بيت ابو اJبل  وتوجد يف السوق من اجلهة اجلنوبية  جماورة - 13

  .مث فتح املقايه التالية   1970منديل احلايل عام  –وعندما مت فتح الشارع العام  ب0روز 

  مقهـى  بيت معيوف وقد شـيدت من  بيته من =ته اجلنوبية املطÜ عىل الشارع العام - 14

 مقهـى فرحي اJبعونة  وقد شـيدها عىل  قطعة اكنت x جماورة اىل  مقهـى بيت معيوف - 15

هـى بيت حسن كرم هللا  شـيدها صاحل حسن كرم هللا وموقعها يف اجلهة اجلنوبية مق  - 16

Üالرمي  Üي يصل حمZلشارع العام ) العيل ( للشارع  العام ويف الركن ا". 

مقهـى  محمود الشكر وقد شـيدت يف سـتينات القرن املايض وعائديهتا اىل سلامن %خرس   - 17

نديل  احلايل  مقابل مركز الرشطة اجلديد  يف هناية الشارع  م  –وموقعها عىل الشارع العام ب0روز 

اZي يربط حمÜ السوق "لشارع العام ويرتبط هبا مطعم  مث حتولت اىل مطعم مث اىل حمالت جتارية 

 .%ن  



  

  

 

    

    

 

 

� �


وز����א��א������������������������ �172  

مقهـى عبد احلسن  اJرب املسعراوي  جماورة  ملقهـى محمود الشكر ويفصل بيهنام  الطريق  - 18

Ü السوق وحمÜ الزباينة  واكن جيلس فهيا ابناء القرى والعشائر وتغلق ابواهبا املؤدي اىل اجلامع وحم

 .بعد الظهر 

  

واود ان اذكر نشاط اخر اكن موجودا يف  مدينة ب0روز واكن يقوم  به %طفال من ابناء 

البيوت الفقرية حيث يقومون ببيع  اخلزب   حيث يوضع يف طبق مصنوع من  خوص  سعف النخيل  

لفاء  ومهنم من يبيع اللوبياء املطبوخة  اذ  يتجمعون  خارج  هذه  املقايه  وخاصة  املقايه   واحل

قزانية     فيضع %والد  يف %Bء املعدين  لوبياء  –منديل  -الاكئنة  عىل الشارع   العام ب0روز

ولك من هؤالء  مطبوخة ومع  البصل املقطع و الطامطة املقطعة  واململحة و رغيف اخلزب فوقها 

%والد حيمل  اكرث من ماعون يف يده وخاصة اذا توقفت  سـيارة  قادمة من بعقوبة قاصدة منديل 

او من منديل قاصدة بعقوبة   فيبيعون  عىل املسافرين  اللوبياء  املطبوخة واكن اهايل منديل ^لكوهنا 

ماعون اللوبياء مع الطامطة  بهنم شديد ويفضلوهنا عىل بقية املاكوالت لرخص سعرها حيث يباع 

 ) .اقران( والبصل واخلرب  بعرشة فلوس  مث اصبح بعرشين فلس 

 

  .واكنت هذه املقايه تعمتد يف %غلب عىل  الشارع العام  وروادها  قليلون وخاصة اثناء الليل 

  كام توجد مقايه اخرى غرياليت ذكرهتا اقل امهية مهنا
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واد  لرشب الشاي واجللوس فهيا وخاصة يف وقت الصباح  واكنت لك هذه املقايه  متتلئ "لر 

بني العارشة والثانية عرشة  الن اغلب اهايل ب0روز يذهبون اىل  بساتيهنم مع الفجر مث يعودون مهنا 

  .يف التاسعة او  التاسعة والنصف  فيقضيبقية الوقت  يف املقهـى و التسوق حىت  اذان الظهر 

) التلفاز ( د هذه املقايه  يف الليل عندما  وجدت  ا=زة  العرضويف بداية السـتينات  كرث روا

  .فاكنت تبقى اىل  وقت متاخر من الليل 

مث اصبح خبمسة فلوس مث بعرشة فلوس )  عا نة( فلوس  4  \واكن  سعر قدح  الشاي  ب

  .حىت مثانينات القرن املايض   

        ::::جتجتجتجتار  %ار  %ار  %ار  %مقمقمقمقشةشةشةشة

)  شـيÜ( واجلراغد  والفوط   ) مجع عباءة( مقشة والعيباكن يف  سوق  ب0روز جتارا يبيعون  %

  .:واذكر بعضا  مهنم عىل سبيل املثال  ال احلرص 

  .احلاج Bدر

  احلاج Bفع مصطفى املا�

واكن من اشهرمه واكن يسمونه امني املدينة حيث يوجد يف حم� الكبري  :  احلاج ابراهمي شهاب 

اتيحه يف جيبه اليعطهيا الي احد غريه  فاكن اغلب صندوق كبري من اخلشب مقفول بقفل  ومف

ضعاف وفقراء  املدينة  يسـتأمنون عنده مبالغهم وذههبم واشـياهئم  المثينة  يشدوهنا   يف  خرقة من 

و^تون هبا اليه فيقوم بكتابة امس الشخص علهيا ويضعها يف الصندوق وال  يسلمها  )  رصة( القامش 

حاÞ وفاته  وقد  شاهدت ذ� "م عيين  نتيجة ترددي  الكثريعىل   %  لصاحهبا  او لورثته يف

  .احملل كونه خال واJيت وقد تزوجت  حفيدته  فهم اخوايل واخوال اوالدي ايضا 
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  .احلاج  جامس 

  زين اJين عبد امحليد

  فرحي اJ بعونة

  حسني محمود املثاكل

  Bرص سعد   هللا

  احلاج   وهيب عبد ا<يد الكنوشة

  ج  طه  ^سني احلجيةاحلا

دينار واحد  وسعراحلذاء  \واكن  وكيل رشكة "c لالحذية  واكن سعر احلذاء: سلامن %خرس 

فلس   وكذ�  200 -150 \)جوبلس( فلس وسعر  احلذاء املطاطي 400\ب  ) الاكÞ( اخلفيف 

  .ي او التقسـيط  وغريها بيع الراديوات و%=زة الكهر"ئية ا�تلفة  واJراجات الهوائية   "لنقد

        ::::العطارونالعطارونالعطارونالعطارون

  :العطارون يف ب0روز  صنفان 

  .احصاب اJاككني : %ول

اغلب داككني السوق اكنت تشـتغل "لعطارية وتشمل مجيع مشرت^ ت  اهايل املدينة   

 50\وغريها  كثري    حيث اكن سعر كيلو السكر )  رز( واحتياجاهتم  من   سكر وشاي ومتن  

فلس خالل امخلسينات وقد علمت ان  يف الثالثينات و%ربعينات واثناء احلرب  50\فلس والمتن 

بقيادة  رشـيد عايل الكيالين  1910 \العاملية  الثانية وحرب احلبانية وسن اZ"ن  وقيام ثورة مايس

اكنت هناك توزيع حصص متوينية "لبطاقات عىل  العوائل   اكحلنطة والسكر والشاي  وحىت 
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وقد  شاهدت   توزيع )  ماطيل ( توزع  عىل شلك  قطع  مقاش  بيضاء  مسرة  تسمى املالبس 

احلنطة  حيث   اكنت  توزع  عىل املواطنني  يف امخلسينات يف بيت  اّجر لهذا الغرض  جبوار 

وهبارات  ومطيبات   واكن   يف السوق    اكرث  من    - السوق  عائديته  اىل زيين امحليد الكنوشة 

  .داكB  لهذه   %مور  وقد   ذكرت اغلهبم   يف تشكيÜ السوق كام سـيايت  مخسني 

اما  الصنف الثاين  فهم ابناء املدينة  اZين  يعطرون  يف القرىو%ر^ف  وهؤالء  حيملون  مواد 

عطارهتم  عىل اخليل ويضعون فوق  احلصان سالال  كبرية من القصب  تصنع لهذا الغرض  فلك 

مل سلتني كربتني ويربطهام حببل قوي مع بعضهام  ويضعهام عىل احلصان لك واحدة يف عطار   يسـتع

جنب او =ة   فيحمل فهيام لك مادة قد  اسـتطاعته واحلاجة اليت  يوىص علهيا من ابناء القرى 

فيبعوهنا اىل ابناءالقرى ويشرتون مهنم اي حاجة  تباع او حتتاج الهيا املدينة  اكJجاج والبيض 

نطة والشعري و اJهن ومهنا ما  يباع "لنقد مهنا ما يباع "ملبادÞ  فاكن سعر البيضة  يف املدينة واحل 

مث اصبحت  مخسة فلوس يف هناية امخلسـيات ) عانة(يف هناية %ربعينات وبداية امخلسينات  

  والسـتينات

رشة فلوس   وكنت   اما  العطارون فيشرتوهنا "ملبادÞ  او  "لنقد لك اربع او مخس بيضات بع 

  اشرتي  من اجلريا ن  لك   ثالث بيضات  بعرشة فلوس خالل هذه املدة  لغرض %لك

  

  :اما العطارون من هذا النوع فهم كثري اذكر مهنم

  حسن  مطلب

  حسن البحر
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  مصد  اخو نوري الصفار

  هادي اللكيالين

  اكمل  اللكيالين

  حسن اللكيالين  بكرس احلاء والسني

  ينعبود اللكيال

  شهاب    امحلود

  ابراهمي اجلوا ل

  )ابو^به( صاحل 

  امحد  شكريان
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Þحمالت البقاÞحمالت البقاÞحمالت البقاÞالعالويالعالويالعالويالعالوي( ( ( ( حمالت البقا:(:(:(:(        

اكنت توجد يف السوق حمالت لبيع اخلضار  عىل اختالفها من طامطة  وخيار وريق وغريها  

 مفردها علوة  فاكن يف السوق مهنا)  عالوي( وهذه  احملالت  اكنت اكرب من اJاككني وتسمى  

  :اربع او مخس عالوي مهنا  

  علوة  عباس ويل

  علوة  بيت سـيد خلف

  علوة وحيد السبيت

  .علوة بيت عÊن النعامن اليت اكنت خان مث حتولت اىل مقهـى كبرية  جبانهبا  علوة  

  –اليت  التزال موجودة حلد هذه الساعة  -علوة  شكري آو 

اخلضار  وقد ذكرت بعضهم  يف  ذكر  ومهنم من يفرتش جانب الطريق او  بركن منه  فيبيع 

  .حمالت السوق

        ::::النجارون النجارون النجارون النجارون 

اكن  بعض  الرجال قد تعلموا النجارة وفتحوا حمالت يف السوق او جبواره واكن  اغلهبم يف 

اجلانب الرشيق للسوق خلف اجلامع  واكنت اعامهلم تقترص عىل  احتياجات %عامل الزراعية  

اذ  يقطع  من اجشار الصفصاف الكثري الزراعة   عىل   ضفيت   )  شـيب ( كعمل  املسحاة  والربد  

هنرالروز  واحملراث  والفئوس والطرب  وغريها  من %عامل  الزراعية  ومعل  رافع  حلبوب  املاء 

ويه  اعواد  من  اجشار الرمان تقطع  )  اجلازل(وبعض %مور الزراعية  مثل  ) مزي ( ويسمونه  
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ري او حلزوين  مث تشد  "خليط  او يدق فهيا  املسامري لغرض  التحمك  يف   مث  تلوى  بشلك  دائ

ربطها  ويسـتخدم  يف  نقل احلاصالت  الزراعية  اثناء   احلصاد مثل احلنطة والشعري الشلب  

وغريها  ويسـتخدم بكرثة اثناء هذا املومس  واكن مهنم   محيد النجار حيث اكن  حيرض اىل بساتيننا 

جميد  ورشـيد ومحمود  لقص او قطع  اعواد الرمان  لقاء مبلغ زهيد او جماB  ويعملها يف   مع اوالده

  داكنه  حسب احلاجة

  :واذكر من النجارين 

  عواد احملمود النعامن

  محيد   النجار

  )بلو( امحد  اشهاب   

  اسامعيل ارحمي

  )طه اجلري( طه  اسامعيل  ارحمي

  امحد  اسامعيل ارحمي

  ارحميمحيد اسامعيل  

  رشـيد    النجار

  عبد   النجار

وكذ� من  النجارين  من  يعملون  يف صنع %رسة من سعف النخيل   واقفاص البالبل 

  .وغريها مث اسـتخدمت يف صناعة الكرايس 
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واكن نوري احلجية من املشهورين يف معل الرسير منذ %ربعينات وامخلسـيات  من القرن 

  .املايض 

        ::::احلدادون احلدادون احلدادون احلدادون 

ر داككني النجارين داكB ن او ثالثة داككني ميهتنون احلدادة  البسـيطة مثل  معل واكن جبوا

املسحاة  واجلالب ويسـتعمل يف تكريب النخيل وتلقيحها وقطع المتر وتنظيف النخÜ  واملنجل 

ويسـتعمل حلش احلشائش  للحيواBت ولتنظيف البساتني مهنا   و الفاس  وتسـتعمل  يف %غلب 

وهو  اÞ جز الصوف من %غنام  ومعل ) الزو( الشـتاء يف القرىو%ر^ف  ومعل مجلع احلطل اىل

وتسـتخدم يف احلصاد اليدوي  للمزروعات  مهنا احلنطة والشعري  والرز  ) جتمع مساين ( املسنية 
ر  وقد اسـتخدمهتا كثريا يف احلصاد  وحشذ هذه املواد او حدها   "ليد بواسطة املربد بعد احامهئا "لنا

  او بواسطة املنفاخ  او الكري ويه معلية متعبة  ومتسخة جدا واذكر مهنم

  عسكر ّمخاس  مياز

  جامس سـيد حسني

  وغريمه.... وعبد  اسطة عيل   يف بعض %حيان 

        ::::الوزانون الوزانون الوزانون الوزانون 

نظر لوجود غالت  وحماصيل زراعية  كثرية  يف مدينة ب0روز مثل احلنطة  والشعري والشلب و 

ريها   فقد  اختص بعض الرجال ممن x الكفاءة واملقدرة و%مانة عىل القيام بوزن المتر الزهدي  وغ

هذه احملاصيل  برىض البائع واملشرتي   فاذا اراد  خشص ان يشرتي مكيات  كبرية من الشعري  او 

ني احلنطة او المتر  تسـتوجب القيام بوزن هذه المكيات  فيعمد هذا التاجر اىل  احد الوزانني املوثوق
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يف املدينة  فيحرض الوزان وعدد من العامل  فيقومون  "لتعاون عىل اجناز هذا العمل من وزن 

  .وتكييس وحتميل املواد املوزونة اىل السـيارات لنقلها  ومن الوزانني املشهورين يف  ب0روز

  حسني املمد

  )ابوداود( سلامن الوزان 

  .وشـبيب  احلريث  

  طه امخلايس

  وغريمه

        ::::اجلراشوناجلراشوناجلراشوناجلراشون

كام يسموهنا  ) اجلرش(ظرا  لكرثة مزارع الشلب  وحمصولها الوفري فقد وجدت معلية  الشلب او ن

اذ يقوم هؤالء "Zهاب اىل القرى و%ر^ف او داخل املدينة واحلضور اىل البيوت اليت فهيا  مكيات 

يدوية ) شالبة ( من الشلب  والقيام  بعملية جرشها واسـتخراج  حبوب الرز من الشلب  بواسطة 

والقطب هو الوتد  ( تعمل حمليا من الطني عىل شلك دائري وتدور بقوة اليد عىل حمور وقطب

وهو القرشاخلشـيب ) السـبوس(فنتيجة الفر و ثقل ا<رشة ينزتع  )  اZي تدور حوx ا<رشة 

  .اخلارâ  احمليط  حببة الرز وبعدها يعزل الرز من هذه القشور ويعبأ "كياس 

فقد  يسـتخدم لعلف احليواBت او  يسـتخدم يف  البناء حيث يوضع مع الطني  ) بوس السـ (اما  

  .ويسـتخدم يف اللنب  لبناء ا لبيوت  حيث يقوي  اللبنة  ويشد متاسكها 
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منه  فتجري عليه معلية اخرى  ليزنع القرشالثاين ) السـبوس(اما الرز فبعد ان ينزتع القشور  

وقرش خفيف ملون  فالرز %محر  ) السـبوس (  مسيك جدا  وهو الرز عادة  حماط بغالفني  -منه 

او احلويزاوي يكون لو ن القرشالثاين امحر ا   وبقية   %نواع الرز بلون  ابيض مغرب  وتسـتخرج 

ويه  مادة  نشوية  حلوة  كثرية  النشا   وال  ميكن  طبخ  او ) السحاÞ ( هذه منه ايضا  وتسمى

  )اجلراش( ع  الغالف الثاين منه   واكن  يقوم   هبذه  املهمة بيع الرز % بعد  نز 

  .فرمان اجلراش  وجامعة اخرين  -فيوجد يف  ب0روز  عدد من اجلراشني  اخص مهنم اشهرمه

فلس للكيلو غرام الواحد   50 \بعد تظيفه من الغالفني  اعاله فيباع ب) المتن ( اما سعر الرز

  عليه يف امخلسينات من القرن املايض"ملفرد  وهذه %سعار ما اكن 

اما %ن  فنشرتي الكيلو الواحد  "لفي دينار واJينار  يساوي الف  فلس الحظ الز^ة العظمية 

  :ومن اجلراشني 

  فرمان اجلراش

  و نعامن اجلراش

  وغريهام

        ::::ون ون ون ون ؤ ؤ ؤ ؤ السقاالسقاالسقاالسقا

نة   تقع عىل  السقاية يه  نقل  املاء  من  الهنر اىل البيوت وحسب احلاجة  و ب0روز  مدي 

ضفاف   الهنر  وخاصة  الصدرانية والزبانية  فال حتتاج اىل سقاية او من ينقل املاء اىل بيوهتا   فلك 

) السطل( cخذ  مهنا املاء من الهنر بواسطة  اJلو او اجلردل  ) مجع رشيعة ( البيوت لها  رشائع 

  .لقرهبا من الهنر  
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والسـيانة  فالبيوت البعيدة عن الهنر واليت ال تمتكن  املرٔاة  اما  احملالت الثالث الرميÜ والسوق 

من اخلروج  جللب  املاء  اىل املزنل حسب العرف %جgعي   فاهنا حتتاج اىل  توصيل املاء  من 

الهنر اىل البيوت  Zا  وجد عدد من السقائني اZين يقومون بنقل املاء من الهنر اىل البيوت 

وهو ج0 الشاة او املاعز ) اجلود(سقائون  يعمدون اىل نقل املاء بواسطة  وحسب احلاجة  واكن ال 

خيلع عنه الشعر ويدبغ  بد"غ  صغار مثرالرمان مع امللح مرات عديدة  ويرتك يف  الشمس حىت  

اىل  –كام  شاهدت "م عيين  –جيف مث  يغسل جيدا ويسـتعمل يف نقل املاء او  يعمد السقائون 

حديد  معقوف )  شيش( من مرت يضعها  عىل  كتفه   ويعلق    فهيا  بواسطة  خشـبة  طولها اكرث

الراس  صفيحتني  من  صفاحئ  اJهن الفارغة يف  %غلب  فيقوم مبلئ هاتني  الصفيحتني "ملاء من 

) عانة(الهنر وينقلهام اىل  اي بيت يريد املاء لقاء اجر معني واكن سعر الصفيحة الواحدة  من املاء  

  \ي اربعة فلوس مث اصبحت عرشة فلوس  فاكنت بيوت املدينة تسقى هبذا الطريقة  حلد عاما

1956.  

مث  اسس اول مرشوع لالساÞ يف ب0روز  وبعد سـتة اشهر من وصول الكهر"ء فاسـتغين املاء 

  عن السقائني

  :واكن  من السقائني املعروفني يف ب0روز

Üابراهمي املالي يف الرمي  

  يف السـيانة)  عبد العباس( يعبيد املال

  محيد ابو تسعة يف حمÜ السوق

  وغريمه
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        ::::الصفارون الصفارون الصفارون الصفارون 

واكنت هذه %واين  ) الصفر( اكنت اغلب %واين اليت  يطبخ هبا او يؤلك هبا من  النحاس 

طبق ) مجع صينية ( كثرية الصدٔا   حبيث تصبح محراء اللون  سواءالقدور او %واين او  الصواين

لنقل املاء ) الصفر(ويه اBء كبري من  ) مجع مرشبة ( %"ريق والغساليات  او املشارب كبري او 

من الهنراىل  البيت  ولك بنت تزتوج جيب ان يكون مضن  ا�ث عرسها   مرشبة  وا حدة  من 

هذه املشارب  لتنقل املاء  اىل  البيت اليت تزوجت فيه  فتحتاج هذه بني فرتة واخرى اىل من  

  .ها ويعيدها بيضاء Bصعة  او صفراء مجيÜ   فاكن من يقوم هبذه %مور هو الصفار  يربأ 

اما معلية  التصفري  فتمت  "Jعك القوي "ليد او "الرجل "لنسـبة للمواد الكبري ة  بعد وضع 

الشلب او الرز  ويف %ربعينات  الحظت هذه ) سـبوس ( مع ) قالي ( مواد منظفة تسمى 

  : سوق ب0روز اجلنويب من قبل بعض  الصفارين العمليات يف

  :ومن  الصفارين يف املدينة 

  .سـيد صادق وابنه جعفر يعاونه وهو صغري مث تركوا التصفري وفتحوا داكB  للعطارية

  ؤاسطة عيل واكن يعاونه يف العمل اوالده حسني وحسن

حدادا  وصباغا فرتة من اما  ابنه الكبري  عبد  فاكن يعمل صباغا  وكذ� اكن  قد اشـتغل 

  .الزمن  
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ومهنم  ايضا  نوري الصفار  اZي يقوم بتصليح  بتصليح الصو"ت واجلول والربميزات النفطية  

  حىت وفاته

  وغريمه

        ::::الصباالصباالصباالصباغغغغون ون ون ون 

الصباغة  ¥نة قدمية يف ب0روز واقصد هبا  صباغة الغزل    والصباغة يه صباغة الغزول اليت  

جدا يف هذه املنطقة وحىت قيل ان  ب0روز مسيت الصباغية  نسـبة  تغزل من الصوف  وهو كثري 

.  لكرثة  ما فهيا  من  الصباغة  وهو  جمرد قول اليعتد به او راي  قد يؤخذ به او ال يؤخذ اصال 

فاكن يؤىت  "لغزل من القرى و%ر^ف او من داخل املدينة اىل الصباغ فيقوم بوزنه  مث  صبغه 

  المحر و%صفر و%خرض"لوان  جذابة   اك

  .و%زرق  و%سود  وكثري من %لوان %خرى  حسب احلاجة والطلب

  .اما صباغوا البيوت او احملالت فال وجود هلم يف املدينة سابقا 

  

لك اBء    -كام رايهتا بعيين –واكن  الصباغ قد ه¢ اواين خاصة  ويه انصاف براميل النفط 

يوضع الصبغ مث يغيل املاء والغزل  مث خيرجه من %Bء  لينشف مث ينرثه  لصبغ نوع  معني من الصبغ 

( عىل حبال  مشدودة بني النخيل  حىت جيف مث يسلمه  اىل  احصابه   وكثري ما  امرتين واJيت 

"يصال الغزل اليت اكنت تغزx اىل الصباغ  لتعمل  منه  البسط   امللونة امجليÜ  )  رمحها هللا تعاىل 

وهو  غطاء   يسـتخدم يف )  مجع شف ( نوا  يعملون  من هذه  الغزول  بعد صبغها   الشفوف واك

الشـتاء  واثناء الربد القارص  وهو   ما ميثل اللحاف يف الوقت احلارض وال تزال بعض العوائل 
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ز   حتتفظ به حىت %ن  وكذ�  السجاجيد  امجليÜ  والزوايل  اليت  تنسجها نسوة  من قرى ب0رو

  .غطاء صيفي خفيف من الصوف) مجع  بريمة( وكذ� العباءات و البيارم 

  :وامه الصباغني اZين  عرفهتم  

  عيل الصباغ  ويعينه "لعمل اوالده وزوجته

  .عبد    اسطة  عيل 

  طه اللكي ويعينه اوالده

  .وكثري غريمه 

        ::::اخلياطون اخلياطون اخلياطون اخلياطون 

ياطة اJشداشة  واللباس ومهنم يوجد يف سوق ب0روز عدد من اخلياطني  مهنم من اختص خب 

شـتاءا  و%وىل  )  الزبون(صيفا  واجلاكيت و) الصاية(من اختص  خبياطة القاط وهو اجلاكيت و

تعمل من مقاش خفيف  ومفتوحة من  %مام  وبدون اكامل و الثاين  يعمل من مقاش مسيك شـتوي  

تلبس يف املدينة من قبل ابناء القرى مفتوح من %ما م ويدون اكام م ايضا  وتزال هذه املالبس  

وابناء  واملدينة اثناء املناسـبات  مع العباءة والكوفية  او اليشامغ   والعقال  ومهنم  من اختص  

واول قاط   فصلته  اكن يف بداية السـتينات  وال زلت احتفظ  ) السرتة والبنطال( خبياطة القاط 

ور اللون   وقام خبياطته  محمد اخليا ط  واكنت   اجرة به حلد %ن  واكن من القامش %نلكزيي اس

فلس مث  100 – 50 – \فلسا  وسعر خياطة  اJشداشة    1500  \خياطته   دينارونصف  اي

  فلس يف  السـتينات  250\ارتفعت اىل 

  \ومن امه اخلياطني   
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  رجب    العتيب

  زيك  سـيد حسني

  عيل   بيك

  حسني علوان البكتاش

  طسعيد    اخليا

  محمد    اخلياط

  محمود   اخلياط

  اكظم    اخلياط

  وغريمه

  .اما النساء  فاكنت  توجد  خياطات  ملالبسهن   يف البيوت 

        ::::احلالقون احلالقون احلالقون احلالقون 

اما احلالقون فاكن يف ب0روز  عدد من  احلالقني حيلقون  هلم  شعورمه  فقد  ذكر  يل  

وشعور رؤسهم يف لك شهر مرة  او اقل   واJي  انه  اكن  احلالق ^يت  اىل البيت  ليحلق  حلامه 

  .لقاء  مبلغ  معني او  يعطونه اجرة سـنوية  

اما يف  %ربعينات وامخلسينات  فقد   اكن  احلالقون  هلم  حمالت  يف السوق  وكنا  حنلق  

  .عرشة فلوس  \رؤوسـنا  مببلغ 

  :و من  احلالقني ما ييل 

  حبيب التبيعي
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  اسامعيل   النبعة

  العرييبابراهمي   

  )خلف %مينة ( خلف   امحلد  

  كنعان  علوان البكتاش

  محمود جامس الصفور

  محمد البجاي العتيب

  جامس محمد  البجاي العتيب

  حسني نصيف  جامس الصفور

  علوان  احلايط

  امحد شهاب الزبيدي

  وغريمه

        ::::القصابون القصابون القصابون القصابون 

ة اكن قصا" يشـتغل يف القصابة  ايضا امهتهنا عدد من الرجال فقد قيل ان محيد جامس الكنوش

القلعة عند احلامك  العÊين مث احلامك اليوBين عندما  اكنت اJوÞ العÊنية تؤجراملقاطعات اجيارا  ملن  

يريد ان حيمكها   خالل القرن التاسع عرش  واخربين واJي ان  القصابني اكنوا يذحبون احليواBت و 

رؤوسهم او رؤوس عامل هلم  يدورون به عىل  الناس يبيعون اللحوم  بعد وضعها يف صنينية  عىل 

  .يف املقايه ومهنم من يشرتي مهنم مبارشة  
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اما يف  اربعينات  ومخسينات القرن املايض فقد رايت للك قصاب داكن يبيع به اللحم  واكن 

فلس واكن  سعر اللحم الغمن   300 – 250\سعراللحم يومئذ مئة فلس ويف السـتينات اصبح  

  .ن  حلم البقر  اغىل م

فلس   بي! وجدته يف  Bحية الر^ض    750-500\ويف السـبعينات وصل  سعره يف ب0روز اىل

فلس اي لك مخسة  400 \اكن سعراللحم الغمن  1975 -1974يف كركوك  عندما سكنت فهيا عايم  

مخسة عرشالف دينار   15 \كيلوات حلم غمن بدينار واحد  بي! سعراللحم الغمن  هذا اليوم يف ب0روز

  \واذكر من  القصابني  يف  ب0روز مه .   للك كيلوغرام 

  محدي اغا القصاب

  خفري  القصاب

  خورشـيد القصاب

  منصور    البكتاش

  قامس     البكتاش

  هادي داود درناكت

  عبعوب امحد شكري

  )ابوغزال( محمد  عباس قدوري 

  )ابو عيل( حسني خميلف 

  حسن  ا�يلف

  )خنيفس  (حسن حسني  
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  وغريمه

  

  

        مصلحوا اJراجات الهوائيةمصلحوا اJراجات الهوائيةمصلحوا اJراجات الهوائيةمصلحوا اJراجات الهوائية

وكرثت اختص بعض الرجال بتصليحها  )  الباي سلك( بعد ان وجدت اJراجات الهوائية 

وجتارة املواد %حتياطية لها   ففتحت هلم حمالت يف سوق املدينة  او اطراف السوق لهذه املهنة 

خذ الرجل اJراجة الهوائية  من احملل  ليوصل وقد قام هؤالء بتاجري اJراجات الهوائية ايضا فيا

علهيا اىل البيت مث يعيدها اىل احملل لقاء عرشة فلوس مث اصبحت لقاء ) املسواق( بضاعته اليومية 

درمه وبعضهم اخذ يؤجر هذه اJراجات حسب اJقائق  فيمت اخذ اJراجة  ملدة  ربع ساعة او 

 اوساط الشـباب والصبية للتعمل عىل ركوب نصف ساعة  اوساعة  وهذه احلاÞ انترشت بني

  :اJراجات   ومن امه هؤالء 

  خليل الرساج  حيث اكن حم� يف القيرصية يف وسط السوق

  )مشاركة( حامد الربيس العاديل وصادق احلجية  

  ¥دي صاحل قادر  اليزال حم� موجودا حلد %ن لتصليح اJراجات الهوائية

  Ü الزبانيةمحيد الزبون  يف بداية  احمل

  محيد سـيد حسن  يف احملÜ الصدرانية

  وغريمه
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  :ون ؤ البنا

  

( اكنت البيوت تبين "لطني  او اللنب وقليل جدا مهنا "لطابوق  % ان اغلهبا اكن يبىن "لطني 

فاكن بعض ابناء هذه املدينة  افضل من غريمه ببناء البيوت وتشييدها  فاكن )   الطوف او الطوب 

) الهول(يبىن عىل  شلك غرفتني  بيهنام ايوان ميثل %ن  - كام بينت سابقا  -ب0روزيالبيت  ال 

وابواب الغرفتني  من مضن %يوان او تكون غرفتان وسطهام ايوان  ابواهبام من =ة واحدة  يف 

%غلب   يطالن عىل طارمة  جتمع ابواب الغرف و%يوان  وتكون "ب  الطارمة واسعة جدا   

ون جملبة للهواء  صيفا  ليبقى البيت "ردا  حيث يكون البيت  "الجتاه املعاكس للشمس فال ليك تك

  .تدخل فيه  فتقل  درجة احلرار ة 

)  اخلص ( اما  يف الشـتاء فكنا نغلق "ب الطارمة بتثتبت سعف النخيل  بباب الطارمة ويسمى 

بقى كذ� لك فصل الشـتاء والربد   فاذا وال نرتك منه % حزيا قليال دخول وخروج  الفرد  منه  وي 

ذهب   الربد رفع   وتكشفت  الطارمة ويف هناية امخلسينات او السـتينات اسـتخدم بعض املواطنني 

  .لتغطية هذه الطارمة او فتحة "هبا الواسعة  ) اجلوادر( 

  :اما امه البنائني فهم 

  اسطة  امحد

  كرمي  بن اسطة   امحد

  عÊن اJايين

  دهودكرمي اله
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  حسني الهدهود

  

  :اما البناء  "لطوف فقد  اختص بعض الرجال  ببناء حيطان البيوت او البساتني  ومهنم

  طه امخلايس

  وهيب ا<يد الكنوشة

  مخيس  العبد

  ¥دي احلجية ويعينه ابنه البكر  شالل

  .وكثريون غريمه 

        ::::الطحانون الطحانون الطحانون الطحانون 

ة عن جحرين  كبريين مسـتديرين ويه عبار ) الرحاه ( اكنت يف اغلب البيوت مطحنة  تسمى 

ويستندان عىل  بعضهام الواحد فوق %خر والعلوي اكرب من  السفيل % ان %سفل اثقل منه  و 

ويه خشـبة  )  يده ( حفر يف العلوي ثقبان %ول جانيب  وضعت فيه  عصا غليظة يسمى  

حرك  والثقب الثاين من الوسط للمسك هبا وفر القسم العلوي  مهنا  اما السفىل فتبقى �بتة ال تت

اشـبه  –مس   مثبت يف اجلزء السفيل مهنا  15- 10طولها ) حمور ( وخيرج منه  قطعة  حديد 

"<رشة اليت وصفناها سابقا  %  ان هذه  من احلجر او احلىص القوي وا<رشة من الطني واهنا 

تطحن ) الرحاة(  الرز فقط  واثقل من ا<رشة فت% جترش الشلب  لتفصل القرشة عن احلبة يف

فاكن اغلب %هايل Jهيم يف . احلنطة  وغريها من املواد الصلبة وحسب مشيئة  من يعمل علهيا 

  .بيوهتم مهنا او عند اجلريان  
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ويف  مخسـيات القرن املايض او قب� بقليل وجدت املطاحن احلجرية الكبرية لطحن احلبوب  

تعود ملكيهتام اىل   رجل  مسـيحي امسه اسكندر  % ان امس  واكن يوجد يف ب0روز  مطحنتان 

بكرس احلاء ) مكينة  حسن ( العامل فهيا غلب عىل  امس صاحهبا %صيل فسميت "مسه فيقال لها 

  .والسني وتوجد يف هناية  حمÜ الرميÜ من =ة الغرب 

اليا  موقعها  قرب   مك   من =ة الغرب وح 3اما الثانية فهـي خارج املدينة وعىل مسافة 

واكن الناس يذهبون الهيا  )  مكينة بطرس ( القامئقامية او دائرة الري املتجاورcن وتسمى     

لطحن احلبوب من احلنطة والشعري  عىل امحلري  وقد  وجدت ماكئن اخرى يف املدينة يف هناية 

زين اJين وقد نصبت امخلسينات والسـتينات مثل  مطحنة بيت الكر� ويه "لقرب من %مام 

وقد نصبت يف بداية  حمÜ الزبانية يف البسـتان )  بيت  ابو اJبل( يف  هناية امخلسينات ومطحنة 

  .العائد هلم قرب دائرة الري  القدمية ونصبت يف السـتينات  ويف لك من هذه املاكئن قد طحنا هبا 

مهنم احلبوب عىل امحلري  كام يوجد  عامل  يقومون "لطحن  لالخرين  لقاء اجور فياخذون

  :ويطحنوهنا ويعيدوهنا  الحصاهبا   طحينا  واذكر مهنم

  .زكية الشاطي  يف حمÜ السـيانة

  الزيدي  واكن  يسكن  يف  حمÜ  السـيا نة  مث انتقل اىل  حمÜ  الزبانية  ؟) ابو فراو ( عبد هللا 

  .هايل املدينة  كذ�  اما حنن  فكنا   نذهب  حببوبنا  ونطحهنا  "نفسـنا  واغلب  ا
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        ::::الصيادون الصيادون الصيادون الصيادون 

ب0روز  مدينة مشهورة  "لصيد  والقنص ويه بطبيعهتا منطقة صيد وقنص منذ القدم وقد 

ذكرت ذ� يف مقدمة هذا البحث   لكين اود   ان اذكر ان يف هذه املدينة  ختصص قسم من اهلها 

مهنا  صيد  احليواBت  كصيد الغزالن  "لصيد  كهواية او مكهنة  فهناك  ¥ن صيدية خمتلفة  اذكر 

والضباع واخلنازير قدميا  فقد حدثين واJي اهنم اكنوا يصيدون الغزالن يف الربية وفيتجهون "جتاه 

منديل ويف منطقة الطحامية و منطقة قزانية  او منديل "جتاه اجلبل  فيجدون حيواBت  الغزال 

  فيصطادون منه  ما متكنوا

ر  فقد اكنت كثرية هذه احليواBت يف ب0روز  واكنت تؤذي مزارع الشلب  اما  صيد اخلنازي

وخاصة عندما  تظهر سـنابل هذ احملصول  فاكنوا  يقتلونه لغرض  ختليص هذا احملصول من رشوره  

  .واكن واJي احد هؤالء الصيادين

اJراج والقطا وكذ� صيد الطيور مثل  اJّراج  وامحلام والغراب والزرزور والقطا  اما صيد 

) جامس  قوان(واJي نصيف احلجية  و \فاكن يصاد   "لنادق الصيدية  وامه الصيادين يف ب0روز 

  .جامس العرييب  و¥دي احلجية 

اما صيد امحلام والغراب %سود والزرزور  فقد اكنوا يصيدونه  يف اجشار النخيل  ليال   فاكن 

( اÞ  لصيد  هذه  %نواع   من  الطيور  وتسمى  جامعة   خمتصني هبذه %مور لك عنده   

وبطول اكرث من ) وشـيعة( متكونة من شـبكة اكنوا ينسجوهنا "يدهيم من اخليوط القطنية )  شاكوف 

مس  مث يربطوهنا طوال  بسعفتني طويلتني من اجلهة العلوية ويرتكون جماال   80\مرت ونصف وبعرض 
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ه %Þ  من %سفل  ويعقدون طرفها السفيل مع بعضها قرابة مرت من %سفل لغرض مسك  هذ

  خبيط مسيك وقوي

  .متكنه من  رسعة احلركة  

اما  كيفية الصيد   فؤالء الصيادون يصعد لك  مهنم  خنÜ  يف بسـتان معني يعرفون ان هذه 

هبا الطيور cيت الهيم مث يقوم رجل اخر "Zهاب اىل البسـتان اZي فيه هذه الطيور ليال  فيرض 

"حلجارة او  يعمل حراكت فتطري هذه الطيور وتتجه حنو النخيالت اليت  صعد فهيا الصيادون  فاذا 

  علهيا وتكون يف داخ� فيصيدوهنا  ) الشاكوف ( نزلت  الطيور يف هذه النخالت  يصيدوهنا وبوضع 

ة النخيل واليت  اما يف ا^م  الشـتاء واشـتداد الر^ح الرشقية  فيعمدون اىل  البساتني الكثري

 Þ% يف هذه  Üيكون الغراب %سود فهيا فيصعدون النخيل  مبارشة من النخ.  

اما صيد امحلام  الربي فيصيدونه بنفس الطريقة لكن عند غروب الشمس حيث ان امحلام  

يكون نظره ظعيفا او اليرى شيئا عند غروب الشمس او بعد الغروب مبارشة  وقد ذهبت مع 

بعض املرات يف هذا العمل  ليال  واكنت اJنيا مطرية والليل حملو� الظالم  شديده وال واJي يف  

  .نسـتطيع ان نفتح اي ضوء ٔال ال يشعر الطري بذ� فيغري موقعه  

اما صيد الزرزور  وهو  طري اسود اكرب من العصفور واصغر من امحلامة   فيصيدونه يف نفس 

  .مطرة او اليت فهيا ر^ح قوية الطريقة وخاصة يف  ا^م الشـتاء امل

الزاغ ( واكن هؤالء الصيادون  ^تون بمكيات كبرية من الصيد تعد  "ملئات من الغراب %سود 

  .او امحلام و"الالف من الزرزور ) 

  :وامه الصيادون يف %ربعينات وامخلسينات من القرن املايض يف  هذا ا<ال 
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  نصيف  جامس احلجية

  ية¥دي مخيس  احلج 

  )جّسام( جامس  محمد الكنوشة 

  اسامعيل امحليد الكنوشة

  طه   امخلايس

  امري النعامن العتيب

  سـبع النعامن العتيب

  امحد ا<يد الكنوشة

  صاحل نصيف احلجية

  اما صيد %سامك فاكن صيده يمت "مرين

  :يف شـبكة تلقى يف الهنر  ويقوم هبا     :%ول 

  )اكطي(جامس اكظم الزبيدي 

  .علوان البكتاش   كنعان

  بواسطة الباطور: والثاين 

واكن هنرالروز الكبري  ينقطع منه املاء يف لك عام مرة او مرتني  يف لك مرة عدة ا^م لغرض 

ويف هذه %^م يقدم عدد من الصيادين فيدخلون الهنر ) احلرش ( تظيفه يف معلية تسمى 

هو شـبكة دائرية  تنسج من خوص ) طورالبا( فيصطادون %سامك بواسطة  اÞ  معينة تسمى 

من هذه اخليوط ) الباطور( بعد ترشيقه  مث فت� خيوطا فتحاك قاعدة ) اللب| سعف النخيل
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وتسـتخدم قاعدته  من جشر الرمان حيث x القابلية عىل  المتطي دون ان ينكرس  مث  تشد القاعدة 
مرت  2 \مس  وبطول  20-10\بثالثة  اعواد من خشب الصفصاف عىل شلك مثلث  بقدر بسمك 

 Þ% فمييش يف املاء ويرفع وخيفض )  الباطور( تقريبا   فلك صياد يدخل يف املاء وبيده  هذه

شيش ) حربة ( قاعدته  فاذا  اصبحت السمكة حتت شـبكة الباطور توقف  واصطادها مبواسطة 

يدخل احد مبفرده  امنا حديد مدبب  الراس  واكن يقومون "لصيد عرشات الرجال يف لك مرة وال 

العملية جامعية  واحدمه يساعد %خر  او من هو جبانبه اذا شعر ان حتت شـبكته مسكة   ويكون 

  :وامه الصياديون يف هذه العملية ومه كثري اذكر امههم او قادهتم .  الصيد يف هذه %مور وفريا 

  نصيف جامس احلجية

  ¥دي مخيس احلجية

  )امجسّ ( جامس محمد الكنوشة 

  طه امخلايس

  امري النعامن

  امحد ا<يد الكنوشة

  اسامعيل امحليد الكنوشة

  توفيق عبد اللطيف احلجية

  صاحل نصيف احلجية

  عبود اخلسـباك

  محيد اJعدوش
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  سـبع امري النعامن

  بكر شكر الطبل

  واخوه سلامن شكر الطبل

  وكثريون غريمه

Ü ^لكها السمك  بعد معاملهتا  "لطحني وهو مادة سامة  قات) الزهر(ويف مومس الصيف  نعمل  

وبعض املواد والصابون  مث نرميه يف الهنر عىل شلك  كر^ت صغرية جدا فتالكه %سامك فاذا مر  

ربع ساعة عىل  الكه فان السمك  يطوف عىل سطح املاء ال يسـتطيع الغوص يف املاء فندخل اليه 

 ة او  "طراف اثوابنا  فلك منا جيمع مكيات منه نصطاده  او جنمعه  "دينا   بواسطة  شـبكة صغري

  .ال"س هبا  

  

فنضع يف مف الشص طعام من اللحم او العجني )  الشص (  او كنا  نصطاده  بواسطة  السـنار ة 

او المتر او التني  مث نرميه يف الهنر  فتالكه السمكة  فيعلق هبا  فنصطادها  وكثريا ما  صطاد مساك 

  كبري احلجم

  

جامس  -فمل تكن مشهورة يف  ن% الفرتة  % اين رايت  ) الصقور ( صيد الطيور اجلارحةاما 

^يت  يف الهناراىل بساتيننا ويبحث عن فضالت نوع  معني من الطيور )   اكطي ( اكظم الزبيدي 

حتت النخيل   فاذا عرث عليه نصب x شـبكة  عىل سعف ت% النخÜ   و^يت  يف  صبيحة اليوم 
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وامه صيادي .  يل   لع� يصطاده او لع�  علق يف شـباكه وهذا اكن يف اربعينات القرن املايض   التا

  :الصقور يف %ربعينات وامخلسـيات مه 

  )اكطي( جامس اكظم محمد امني 

  نصيف جامس احلجية

  كنعان علوان البكتاش

  –وغريمه 

  

رض  فقد امهتن هذه  املهنة وقد بقيت ب0روز مدينة مشهورة بصيد الصقور حىت  الوقت احلا

الكثري مهنم حىت اعتربت حرفة هلم و من املهم ان  ب0روز  توجد فهيا  مجعية الصقارين العراقيني 

ولها فروع يف بعض حمافظات القطر  وترتبط   بروابط  يف  امارات اخلليج العريب    -املقر العام 

ن وابنه سعيد و صبحي نصيف واخص من الصيادين  يف الوقت احلارض احلاج درويش حسو

  احلجية    وكثريون غريمه

        : : : : اااا����تارونتارونتارونتارون

ا�تار خشص ختتاره احلكومة  واملتنفذون من %هايل فيكون حلقة وصل بني  املدينة واحلكومة 

وحمل ثقة الطرفني وmمه مسموع  من ذوي الورع  والتقوى  فتجزيه احلكومة خمتارا  عىل املدينة 

خيرج مع  القايض يف عقود الزواج و اموراحملامك خارج احملمكة  ومع مديرالناحية  ومعمتدا عليه   فاكن

والرشطة وال يبيح القانون العرايق  تفتيش بيت او اJخول فيه %  حبضورا�تار واكنت  النسوة  

احلافظ  اليت  تهتم  مهنن بهتمة  معينة  ويصدر القايض قرارا بتوقيفها يتوقفن يف بيت ا�تار مع امهية
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وامه ا�تارين يف ب0روز منذ %ربعيات و . علهيا مكهتمة وXٔمراة  وصيانة رشفها  ما دامت يف بيته  

  :لغاية السـتينات  كام ييل واكنوا "لتعاقب 

  احلاج صاحل  ا�تار

  زين اJين عبد امحليد الكنوشة

  احلاج عبد الكرمي احلاج حافظ

  احلاج شهاب محيد اJروش

  سني احلجيةاحلاج طه ^

  وغريمه

        : : : : احلرا ساحلرا ساحلرا ساحلرا س

يف  مدينة ب0روز  عدد من احلراس الليليني  مت تعييهنم من قبل احلكومة ويرتبطون "لرشطة 

ويعملون معهم يف حراسات  سوق املدينة  وداككينه  وحمالت املدينة لكها  وعلهيم  رئيس حراس هو   

ون من بعد غروب الشمس حىت الصباح  واكنوا يتواجد)   عبد احلسني  عيل الصاحل الغريري  ( 

فيوزعون %عامل بيهنم لك اثنني او ثالثة  يف حمÜ   معينة  واغلهبم   يف  السوق  ومعهم   عدد  

من  افراد الرشطة  ومه  مسؤولون عن    لك ما  حيدث  من  رسقة او اعتداء  عىل اموال الناس  

الليل  لهذا يكونون اكرث الزتاما وكثري  ما رٔايت  وعن   اي حادثة  حتدث    يف  املدينة  اثناء  

فارغة يشعلون   فهيا Bرا وحطبا   ) تنكة دهن ( بعضا مهنم  يف الليل  متجمعني حول  صفيحة 

  :يسـتحمون عليه    واذكر مهنم 

  )رئيس احلراس( عبد احلسني عىل الصاحل 
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  امري النعامن

  عناد داود الزيدي

  عباس   الزيدي

  سونمحمد ويل احل 

  محمود ويل احلسون

  امحد  السطان اJايين

  عÊن البشت

  سـبع  امريالنعامن

  غايب  اكظم  العيدي الزيدي

  وغريمه
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وهناك نشاط اقتصادي  انترش يف ب0روز يف اربعينات القرن املايض  واسـمترللخمسينات  وهذا 

يف اغلب البيوت  )  بيعياحلرير  الط ( النشاط  هو تربية دودة القز  حيث كرثت تربية دودة القز 

يف غرفة خاصة هت¢ لهذا الغرض  وتنظف و تفرش ارضية الغرفة    -كام الحظته –وتتلخص تربيته 
لهذه احلرشة امجليÜ   حىت اذا خرجت ) البذور( "ي يشء عازل عن %رض مث تذر البيوض 

اق  الكثرية واجليدة  فتعيش اJودة  يقوم املريب او املربية  جبلب  اغصان جشرة التوت   ذات %ور

هذه اJودة عىل هذا الطعام  مبفرده   حىت يكمتل معر هذه اJودة املدة املقررة لها  عىل ارواق 

التوت  تبدا بلف  رشنقهتا احلريرية  حىت تكمتل رشنقة  اكمÜ  وتكون  اJودة  يف  داخلها   مث  

حيث توضع مبار حار لقتل اJودة يف داخلها  -و^لها من رشنقات مجيÜ  –تعاجل   هذه الرشنقات 

وقبل ان تثقب  الرشنقة وخترج اىل الفضاء كفراشة مجيÜ الن خرو=ا معناه تقطيع  اخليوط احلريرية 

وبعد  ذ�  تقوم النسوة بغزل هذه اخليوط "ملغزل اليدوي  مث تباع مغزوÞ او تنسج  فتباع  . 

  .يÜ من هذا النسـيج  وتسمى فوطة احلرير  الشـ ) الفوط ( منسوجة  وكثريا ما تنسج 

  هذه اغلب  التجمعات الساكنية يف ب0روز  واملهن اليت اكنت موجودة يف ا<متع الب0روزي
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‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]<<V÷]íéÚçÓ£]<<íéße< <

  :توجد يف ب0روز بعض %بينية احلكومية  كام يف غريها من مدن العراق  ومن  امه هذه %بنية  

        ::::لعة لعة لعة لعة القالقالقالق

واليت  -يف  شامل حمÜ الصدرانية   -بنا^ت  قدمية  مبنية "لطابوق الفريش   تقع يف  شامل املدينة 

  اكنت تسمى "مسها

ويه عدة ابنية   بعضها او اغلهبا عىل شلك قباب مزخرفة  مجيÜ   ويف  داخلها )  القلعة ( 

مية  وسكن العاملني فهيا مبا فهيا  قسمت اىل غرف واواوين  وممرات واكنت  تسـتخدم اكبنية حكو 

وكيل املقاطعة  ويعمل فهيا الكثري من الناس من ابناء املدينة وحىت  احلمك الوطين اي احلمك املليك  

فرتكت القلعة وبقيت قامئة ابنيهتا عرشات السـنني مث  هتدمت وقد هد¥ا  %هايل لال سـتفادة  من 

  ابناء   -ا<اورين لها  و  اغلهبم القريبون مهنم  طابوقها الفريش واخذه اىل بيوهتم وخاصة

  .احملÜ  الصدرانية 

        ):):):):رساي احلكومة رساي احلكومة رساي احلكومة رساي احلكومة ( ( ( ( الالالالرسرسرسرساي اي اي اي 

رساي احلكومة  بناية كبرية وسط املدينة  يف اجلهة الرشقية  مهنا  تقع شامل جامع ب0روز بقرابة 

ء     شا مخ كبري يرتفع مائة مرت  عىل هنرالروز مبارشة مقابل حمÜ الرميÜ  تتكون البناية من بنا

مبقدار  سـتة امتار  وبناءه حمصن من لك اجلوانب  وفيه مدخل واحد من =ته اجلنوبية املطÜ عىل 

السوق واجلامع حيرسه افراد الرشطة  عند مدخ�   متكون من العديد من الغرف فعند اJخول  

خ� "ب كبرية  تغلق اثناء الليل اليه تدخل يف  رواق بطول   مخسة   امتار معقود "لطابوق ويف مد
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( وتفتح مع الصباح  مع رشوق الشمس  وجبوار فتحة  الباب  عدد  من  فراد الرشطة احلراس  

وجبوارمه عدد من البنادق  %نلكزيية  تسـتخدم للحراسة  ويف  =ة الرواق الرشقية  ) حرس رشطة

والثالثة  مشجب للرشطة  والرابعة  عدد  من  الغرف   %وىل للطوارئ والثانية مضجع  للرشطة

غرفة ال سرتاحة   الرشطة مث  غرفة كبرية  للموقوفني   وبعدها ساحة مث  cيت من =ة الشامل 
  .اسطبالت خليل  الرشطة  

اما من اجلهة اجلنوبية وتكون عىل يسار اJاخل اىل الرساي فاول غرفة خمصصة اىل مفوض 

ققني مث غرفة ملامور املال و غرفتان اخرتيتان فارغتان مث cيت الرشطة  و%خرى الفراد الرشطة احمل

اكن القايض  ^يت من قضاء منديل  يوما واحدا  يف %سـبوع مث اصبح ( غرفة اخرى  للقايض 

مث غرفة  لاكتب الناحية و%خري ة  ملديرالناحية  وتكون جبانب السـياج من )  يومني يف %سـبوع 
هذه  الغرف حديقة مجيÜ  من اجشار الورد وبعض اجشار اليواكلبتوس   =ة  ضفة الهنر واما م

مع العمل لك هذه الغرف توجد اما¥ا طارمة  مسقفة "خلشب البياض وكذ� لك . واجشار التني 

الغرف مسقفة هبذا النوع من اخلشب عدا غرفة التوقيف مفسقفة  "لشـيلامن والطابوق وال ادري 

  .ام ال ااكنت قبل مسقفة "خلشب

واكن قد احلق هبذا البناء من اخلارج غرفة طويÜ  عند السـياج من =ة الهنر و"هبا خارج "ب 

  :الرساي % اهنا  قريبة منه  تسـتخدم للهاتف والربيد  واكن يعمل فهيا 

  سـيد طالب السـيد مبارك احليايل

  عبود هادي اJايين

  )امحد ابو الربيد( امحد السـيد عيل النعميي  
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  :ذكر  بعض  معل يف س%  الرشطة حسـ� اذكره وا

  محمود سعد احملمود  مفوض رشطة مث اصبح ضابطا

  موىس  النعامن

  خليل جاووش

  كرمي سـنجار

  رشيف الزبي

  جامس غليان

  عبد هللا ارزجي

  خليفة اليا�

  محمد احلرييث

  علوان  املنصور

  شاكر ارزجي

  طه ^سني احلجية

  مجيل ابراهمي شهاب

  اكمل مطلب

  طب مرسهدش

  عبود محمد املثاكل
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  احلساوي) بساطة( جامس  

  عيل  جبارة

  قامس محمد  البشت

  عيدان اكظم  العيدي

  سائق)  جريدي( ابراهمي عغطية  اJهليك 

  منصور محمود  اJهش

  منصور ا�يلف

  حامت اكظم محمد امني

  قامس اكظم محمد امني

  شهاب ابراهمي الكنوشة

  خليل يعقوب اليوسف

  وغريمه

        : : : : اية  حماية  حماية  حماية  حممكمكمكمكة ب0روزة ب0روزة ب0روزة ب0روزبنبنبنبن

شلكت يف ب0روز حممكة  دامئية  من قايض واحد مع بعض كتاب الضبط  والوراقني 

والرزامني ولك احتياجات اJائرة  اجلديدة  ومت ختصيص بناية مدرسة البنات %بتدائية  لهذه 

تبدل "خر  اJائرة اجلديدة  وترادف علهيا  القضاة الواحد ييل %خر  لك سـنة او سـتة اشهر يس 

% ان ما هيمين من هذه %مور ان %سـتاذ  الاكتب و%ديب  محمود العبطة احملايم جاء قاضيا  

اىل ب0روز  واتصلت به  واختذين  صديقا  x رمغ  حداثة  سـين  وكرب سـنه  و  حيث كنت يف 
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تهبا  وجعل  مكتبته  املرحÜ الثانوية   فضيفين يف بيته مرات عديدة واهداين بعضا من كتبه اليت ك 

حتت  ترصيف فكنت لك اسـبوع اذهب اليه يف بيته  حيث يسكن يف دار شـيدت حديثا عام 

"لقرب من دار مدير الناحية القدمية  ويف  حديقته   من اجلهة الغربية وقد اختذ صفوفا  1959

توسطة  اىل للمدرسة املتوسطة  قب� عندما اكنت تشغل دار مديرالناحية القدمي مث انتقلت امل 

"لقرب من روضة %طفال  حاليا  وقد بيع  يف ( بنايةمدرسة الثقافة %بتدائية مزدوجا دوا¥ا معها  

وال تزال بعض كتبه  يف مكتبيت وقد خط ) %ونة %خرية اشرتاه السـيد حقطان سعيد امحلد 

  .اهداءه  يل علهيا  خبط  يده 

        :  :  :  :  ))))ا<لس الب0يا<لس الب0يا<لس الب0يا<لس الب0ي( ( ( ( الب0ية والب0ية والب0ية والب0ية و

ة  اربعة او مخسة امتار من بناية الرساي اجلنوبية  وقرب "ب الرساي  من =ة عىل مساف

الهنر توجد  بناية صغرية متكونة من عدة غرف كتب علهيا ب0ية ب0روز واظهنا  بنيت يف امخلسينات  

اس يمت اختيارمه من خيار الن) ا<لس الب0ي( واكن مديرالناحية و مديرالب0ية دامئا ويعاونه جملس 

املعروفني  فهم ميثلون املٔال قدميا  من اZين هلم مسعهتم الطيبة ومعروفني  "خلري  للناس واعامرمه 

ومه افضل  من هذه ا<الس الب0ية او احمللية  اليت نراها  يف الوقت احلارض .  ( فوق امخلسني عاما 

واهنم  وجامعاهتم  ومه ال ميثلون  واليت  ينتخبوهنم  انتخا"  وال يشرتك هبذه  %نتخا" ت  %  اع

ابناء املدينة ورجالها  الطيبني  بقدر متثيلهم  الحصاهبم  وطوائفهم   وعليه تبقى مشلوÞ وال حتقق 

  ) .شيئا يذكرللمدينة بقدر ما حتقق مطاحمهم ومايريدون 
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يكون هلم هذا ا<لس يعقد اجgعات معينة يف اوقات خمتلفةولكام دعت احلاجة اليه وبدون ان 

راتبا من الب0ية او من احلكومة فالواحد مهنم عىل  خدكتة مدينته "<ال وعليه تكون اعامهلم وما 

  .يقرتحونه  لصاحل املدمية اصال 

  واكن يعمل فهيا  بعض العامل   واخص مهنم "Zكر جامس

ث يقوم لك يوم حيث اكن  كناسا يف الب0ية % انه تفرغ لالBرة  حي) اكطي ( اكظم الزبيدي 

مساءا "لطواف يف الشوارع واشعال الفوانيس عىل اكنت  تنري شوارع  املدينة  ويضع لها النفط 

حيملها يف يده ودرج  من خشب يصعد عليه واكنت هذه الفوانيس  ) تنكة(%بيض  من صفيحة 

  .معلقة يف خشـبة  من خشب البياض املناسب  واكن ^يت يف الصباح ليطفئ املصابيح 

واكن  هذا يغسل الشوارع  املبلطة  "ملاء )  ابو متريات ( ومهنم  ايضا  ابراهمي  الزيدي 

بواسطة مضخة كبرية ينصهبا عىل الهنر   وينظف السوق والشوارع القريبة من املهر    ويعمل  يف 

)  مضخة( كنةالصباح  يف دائرة الب0ية  ويف املساء  اي اثناء املغرب  يقوم   مباكحفة  البعوض  مبا

مع  نفط  اسود  فيخرج من املضخة  دخاB كثيفا  وكنا  اطفاال  نركض وراءه  يف داخل هذا  

اJخان الكثيف اZي  تصدره املاكنة  حبيث يمتكن من ماكحفة البعوض بلك املدينة  ويف لك مساء 

.  

قبا يف  الب0ية  يعمل مرا)  عليبات - من اهايل اخلالص( واكن   احلاج   صاحل  ¥دي الربيعي 

وهيمت بنظافة املدينة  وطرقاهتا ورفع %وساخ مهنا  اكن صاحل  يمتزي بكرشه الكبري وحزامه الواسع 
  .% انه اكن جمدا يف مع�  وشغوال  حىت احالته عىل التقاعد  يف سـتينات القرن املايض 

  :اما ا<لس الب0ي فاكن يتكون من 
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  مدير الناحية    رئيسا

  محد %خرسسلامن ا

  احلاج     Bدر

  احلاج Bفع مصطفى املا�

  احلاج ابراهمي شهاب الزبيدي

  احلاج جنم  املال عبد هللا

  سعد محمود  امحلد

  عبد القادر احلاج  حافظ

  ويتبدلون او  يضاف الهيم  غريمه يف لك دورة

        املسـتوصف الصحياملسـتوصف الصحياملسـتوصف الصحياملسـتوصف الصحي

ثينات  من القرن املايض   اكن  يف املدينة  مسـتوصف  حصي   واحد  بين يف  هناية الثال

 Üلقرب من  مدرسة ب0روز وحمطة السـيارات  ويفصل بينه وبني املدرسة الشارع   امتدادا حمل"

السوق  واكن مسـيجا بسـياج  وفيه عدة غرف  للطبيب واملوظفني الصحيني و العامل  فراش 

  ...وحارس و

عا قدر نصف مرت مث  تلج املسـتوصف  وعند  ما  تدخل  تصعد اىل البناية بدرجتني النه بين مرتف

حيث توجد غرفة  للطبيب   واخرى ملعاجلة الرجال واخرى ملعاجلة النساء  واخر ى فهيا %دوية 

  والعقاقري واغلهبا موضوعة يف  قوارير  واواين كبرية



  

  

 

    

    

 

 

� �


وز����א��א������������������������ �209  

ويه  متثل مساحيق تضاف اىل مكيات كبرية من املاء وتوزع عىل املرىض لك حسب مرضه 

الوجاع البطن و%سهال والسخونة والصداع )  قنقينة ( حبوب يف %غلب تسمىاوعىل شلك 

وغريها  وحسب ما يقرره الطبيب  واكن الطبيب يسكن يف دار صغرية خلف بناية ا ملسـتوصف  

و^يت من خارج ب0روز النه ال   يوجد  ( واكن اكدر املسـتوصف  يف %غلب طبيب  . ملحقة به  

  ومضمد  واكن)  هذه املدينة الفقري ة طبيب من بني ابناء 

هو املضمد  الوحيد يف املسـتوصف   ويف مرور الوقت عني معه اخرون  ) سـيد عباس النعميي( 

ملعاجلة النساء  وتزو=ا  عطروز  شـيخ عشرية  النفافشة  مث ) سسرت عطية ( فعينت  امراة امسها 

من بعقوبة مع زوجته  فاكن اذا غاب وخليل املضمد  الزيدي  واخر جاء )  اكمل(عني  وJه 

  .الطبيب هو اZي يصف %دوية للمرىض   وزوجته تعمل يف مداواة النساء 

واكن اذا  مرض احد يف  املدينة  واسـتعىص  جلبه اىل  املسـتوصف خيرج الطبيب اليه  يف 

لطبيب اىل جفاء ا  1952\سـيارته اخلاصة   وقد عاجلنا جدي  جامس احلجية  عندما مرض  يف عام 

  .البيت  ملعاينته  واكنت اجرة املعاينة دينار واحد  

اما اغلب احلاالت فاكنت تعاجل خارج املسـتوصف من قبل  رجال   يعملون يف هذا ا<ال  يف 

¥دي الشفيقة الهامشي   وكثريا ما رايته ^يت اىل  بيتنا  الاكئن  يف هناية  احملÜ  \زرق  %بر ومهنم 

فلس   واكن  50 \زيرق واJي  "البر  يف حاÞ  مرضه  وسعر  زرق %برة مع اJواء الزبانية   ف

صديق ¥دي صديق واJي  امحلمي  واكن  حيمل  ادواته  يف جيبه يف قوطية خاصة  حيمهيا او 

يسخهنا بعد وضع مكية من املاء فهيا  لتعقمي %برة "ملاء احلار مث يزرق  هبا املريض واكنت اغلب  

  .حلقن من البنسلني  وهكذا ا
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وقد يقوم بعض احلالقني مبهمة طبيب % سـنان فيقلعون %سـنان املترضرة واملتسوسة  اليت 

  .تؤمل  احصاهبا كثريا مهنم احلالق خلف امحلد املسعراوي 

  

        بناية الريبناية الريبناية الريبناية الري

انه  شيت  اكن الري يشغل غرفة يف الرساي  مبا  فهيم املهندس واملراقبني  الكراخ  وغريمه  %  

بناية    جديدة   يف  مخسينات القرن املايض متكونة  من بنايتني  %وىل  دائرة  للري  والثانية  

بيت ملهندس الري   وتقع البناية  يف الهناية اجلنوبية للسوق وجبوار Bدي املوظفني يف  الطريق 

  .املوصل اىل احملÜ الزبانية 

ري  ^خذ مياهه من هنر د^ىل من منطقة الصدور يف محرين واود ان اذكر ان  هنر ب0روز هنر كب

نزوال "جتاه اجلنوب فيسقي القرى و%رايض اليت مير فهيا يف قضاء املقدادية  مث  يدخل حدود 

ب0روز ليسقي لك ارايض الناحية من %شامل اىل اجلنوب  ويتفرع  منه عرشات الفروع  لالهنر 

اجلانبني من حوض الهنر ويسـمتر يف اجلر^ن  حىت ينهتـي يف هنايته الفرعية لسقي هذه %رايض عىل 

حيث يتوزع  اىل هنري التحويÜ والشمسـية وترعة الفاطمية  يف اجلنوب  وهذه %هنر  الفرعية  

  .تتوزع اىل سوايق واسعة  فتسقي لك ارايض  ب0روز 

  

اللكيومرتات  نالحظ كثري ما وعندما  يدخل اىل  قرية  امام عسكر  او  اعىل   مهنا بعدد من 

غرس عىل ضفاف الهنر من اجشارالنخيل او الصفصاف    واكنه غابة مسـتطيÜ  وعندما يدخل  
) الروز( مدينة ب0روز يتحول  اىل اية من امجلال  حيث يغرس عىل ضفتيه  لك انواع الورود 
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( خشب البياض وتتشابك اجشار الصفصاف والنخيل والعنب والتوت  ومنه من غرس  اجشار 

والغرب ذا النسـمي البارد  وبعض البيوت اليت  تكون عىل الهنر مبارشة  غرست اجشار ) القوغ

الربتقال يف بيوهتم عىل ضفاف الهنراضافة اىل  "يق %جشار املذكورة متوجة "الوراد  وكذ� عندما 

  يدخل الهنراىل  منطقة السوق خاصة  فهو امجل ما يكون

فزيين املقايه املقامة عىل ضفافه ويزيدها هباءا  وارشاقا  بني خرضة   يف حلته القشيبة

املقايه  والظل الظليل فكنا كثريا ما   يف )  جراديغ (%جشارالباسقة  واملاء  اجلاري الطاحف فيه   و

هذه  املقايه  بظل  %جشار الباسقة وفاكهة العنب املتدلية  فوق رؤسـنا من بني اجشار الصفصاف 

توت  حبيث يمتىن اجلالس ان ال  يرتك هذه %ماكن  فاكنت  هذه   املقايه  مكتضة  "لز"ئن وال 

  .ليال وهنارا  واكنت متثل احىل  وافضل  اماكن للرتفيه  

  - كام اذكر -وينحدر  الهنراىل احملÜ الزبانية ليشلك غابة من النخيل و%جشار الباسقة فقد اكنت 

لهنر  مخسة  عرشة  خنÜ  من  الزهدي واخلسـتاوي  واملكتوم  والرببن   اما م  بيتنا  عىل ضفة ا

من  )  مقر^ت(وجبوارها من =ة املاء عىل جرف الهنر اجشار من الصفصاف عىل  علهيا  عرائش  

العنب  %بيض والعجميي  واجشار التوت  واجشار الرمان  ويقابلها  يف اجلهة %خرى مخس جشرات 

الكثري )   ديس العزن ( والتيك املركب ذو  المثرة  الكبرية وعلهيا  عريشة من العنبكبرية من التوت 

الÊر قام بغرسها احلاج ابراهمي شهيب جبوار بيته الكبري وكذ� توجد عىل ضفاف الهنر  اجشارالتني 

نا ا%سود و%بيض والعجميي الرسيع النضوج  فاي! تذهب جتد %جشار والنخيل عىل الهنر فك 

نسـبح يف الهنر يف ا^م الصيف  وBلك النني والعنب  واذا حل الليل نلعب ونلهو او خنت®  يف 

  .فاكن الهنر ميثل النسغ املغذي لهذه املدينة واليت هيهبا احلياة و%نس . اعالهيا  
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ويف  داخل  املدينة  يتفرع  من  هنرالروز عدة   فروع  من ضفتيه الرشقية والغربية  لسقي 

البساتني واملزارع القريبة  مهنا يف اجلهة الرشقية  هنر مري اسامعيل يف احملÜ الصدرانية    وهنر  

  عطيوي وهنر النجار وهنر ابو كفة  يف احملÜ الزبانية

اما من اجلهة الغربية فيتفرع منه هنرمحمود   والبرتة وهنر  امحلام يف احملÜ الصدرانية  وهنر القطبية 

  .ر النقيبية  وهنر الوقف  وهنرالعتيق  وهنر بيت احلجية  وهنر القطبية الكبرية الصغري ة  وهن

ويوجد   كّراخ   معينني    يف   دائرة  الري  هيمهتم    مراقبة  توزيع  املياه  بني  فروع هنرالروز 

 الكثرية من الشامل وحىت اجلنوب وما  يمتخض  عن   املواطنني  من %سـتحواذ   عىل  احلصص

املائية  اكرث من املقرر هلم  وخاصة يف فصل الصيف حيث حتدث جتاوزات كثري ة عىل املياه بني 

املواطنني  قد تؤدي اىل %قتتال  بيهنم  وكثريا ما جهم املواطنون ليال عىل بيت ¥ندس الري  

ني غريه ورضبوه "لرصاص فيضطر يف صبيحة اليوم التايل اىل الهرب من املدينة  فيمت نق� وتعي

وخاصة اذا علمنا ن اغلب  مزارع  ب0روز الشاملية  والوسطى الشلب  اZي حيتاج اىل مكيات  

  كبرية  من املياه اذ  ال يعيش الشلب %  "ملياه

اذ كثريا ما يرشون املهندس او احد عامx فيفتح هلم الهنر او  يوسع   جمراه  فيسقي   هذا   

فيضطرون   اىل حماسـبة املهندس او من قام مبثل هذا  العمل   املزارع عىل  حساب    %خرين

واكنت  شعبة الري قد  وضعت يف  لك  هنر بوابه   لفتح  املياه واغالقها   او ز^دهتا  وتقليلها  

  .حسب  متطلبات  %مر وهذه  البوا"ت    مزودة  مبفاتيح  حمفوظة  Jى  دائرة الري 

  )اكرخ( واذكر بعض عامل الري 
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  ابو طسة

  جواد  اخلالوي

  ابراهمي املرجه

  حومد  املرجه

  وغريمه

¹]æ<ð^e†ãÓÖ]{{{{ð^< <

حيث زودت املدينة "لكهر"ء  مباكنة  1956اول حمطة   كهر"ء   اسست   يف ب0روز عام 

كهر"ء  وضعت يف شامل املدينة "لقرب من بناية  القلعة   القدمية  وشـيدت فوقها  بناية عىل شلك 

  محلايهتا من  %مطار او اي شـ¢ اخر)  ةبنلك( 

  مشغال للكهر"ء) حسني البحر ( وقد عني 

  خلربته)   دهان(وابراهمي  ابريسم  مكشغل  بوظيفة 

وسايم   ابراهمي   شهاب  اكتب  وجايب  و بعد  سـنوات  نقل سايم اىل  مالية   ب0روز    يف  

  .الرساي 

اسـتخدمت %=زة الكهر"ئية  يف  بيوت  املدينة ومقاههيا فانريت الشوارع  والبيوت "لكهر"ء و 

وامهها  %Bرة  وتشغيل =از الراديو واملراوح السقفية واملنضدية   فاخذ الناس يشرتون هذه 

%=زة  واول من اشـتغل  ببيعها   سلامن %خرس   وخليل ابراهمي شهاب  واكن  سعرالراديو  

  .التقسـيط لك شهر دينار واحد  دينار  تدفع 20-15 \يرتاوح  

  :وما دمنا نكتب عن الراديو  حترضين هذه  احلاكية
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اكن Jينا عامل    1956 \من عام) مومس  قصاص المتر( ففي يوم من ا^م شهر ترشين  %ول  

يعملون يف نقل المتر من البسـتان اىل البيت  ويف ساعة الغذاء ظهرا  قام واJي بفتح الراديو 

ىل منضدة صغرية  فاخذ  اجلهاز "ذاعة بعض %غاين الريفية  مفا  اكن  من احد العامل  املوضوع ع

  .%  ان  ^يت اىل الراديو ليتفحصه ليك يرى هذا املغين اين جالس يف  داخل الراديو  لع� يراه 

ويف   اما  املاء فقد مت نصب مرشوع املاء الصايف بعد سـتة اشهر من وصول الكهر"ء اىل املدينة

حيث دفنت %Bبيب  الكبرية يف الشوارع ومت حسب   1956زمن امل% ايضا  اي يف هناية عام 

ليؤخذ منه املاء حسب الطلب واغلب ) احلوش ( انبوب صغري  اىل لك بيت وضع يف "حة البيت

  )  .احلنفية( %هايل قام ببناء حوض صغري حول  صنبور  املاء  

ىل دائرة الب0ية  من  حيث املراقبة واجلباية ومرصوفات واملوظفني واسـندت الكهر"ء واملاء ا

  .والعامل 

  :وهنا ك  بنا^ت اهلية  ¥مة   ملا تقدمه للموطنني من خدمات  عامة ومن هذه البنا^ت 

        اااامحلمحلمحلمحلاماتاماتاماتامات

مل  تكن  يف البيوت  حاممات  كام يف الوقت احلارضوال احد يعرف ذ� امنا يغسل الناس يف البيت  

شـتاءا  ويف الهنر صيفا  او يف البيت   Zا شـيد بعض %هايل  حاممات عامة  ) الطشت  (ب

لغرض  الغسل  فهيا   من  قبل ا بناء املدينة  نساءا ورجاال   فقد شاهدت  وجود حاممني يف 

ب0روز  رمبا بنيت  يف  ثالثينات القرن  املايض  اي قبل  اكرث من مثانني سـنة    وmهام   شـيد 

عىل ضفة  هنرالروز  لقرهبام من املاء  فاكنو ا ينقلون املاء من الهنر  اىل امحلام  بواسطة اBبيب وعن  

  .طريق  مضخة   ماصة   اكبسة   تتحرك  "جتاهني  منصوبة عىل  ضفة الهنر  حيركها عاما  
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ح  اىل الظهر وقد مت  حتديد  مواقيت دخول   امحلام   "لنسـبة   للرجال والنساء   مفن الصبا

يكون موعد اسـتحامم الرجال  ومن  بعد الظهر وحىت صالة املغرب يكون موعد  اسـتحامم النساء  

ومن بعد املغرب اىل الليل يكون موعد اسـتحامم الرجال ايضا    فكنا نذهب اىل  امحلام  يف لك 

العشاء   فيذهب  اسـبوع  مرة او لك اسـبوعني مرة  وكنا  نذهب يف %غلب بعد املغرب ونعود بعد

رب العائÜ و^خذ معه اوالده  اZكور  ومعه  املناشف  و الفوط  اخلاصة  "محلام  ومكية من  

  .الربتقال   يف ا^م الشـتاء والصابون ولك %حتياجات  x   والوالده   يف  لك امحلامات  

وسطها  كرويتات   يف امحلام عندما يدخل الرجل   الباب اخلارâ  يالحظ  "حة كبرية  ويف

من اخلشب وحماطة  بداكت  عىل طول احليطان  معدة  للجلوس  ونزع املالبس قبل اJخول 

)  املزنع ( للحامم  او لبسها بعد اخلروج منه   مث يدخل املغتسل  اىل رواق اخر اBرته قليÜ  يسمى 

فتحة صغرية  اظهنا للتنفس   مث  يدخل بعد ذ� اىل اماكن الغسل  ويه "حة  فوقها قبة  يف اعالها 

ويف الباحة زوا^  واحواض  كثرية  جيلس عىل لك حوض  مجموعة او اكرث  فيغتسلون  فيغسل 

%ب  او %خ الكبري  الخوانه  ومن معه من الصبيان  اجسا¥م   وبعد %نهتاء  يلبسون املناشف  

جون  من %سـتحامم للبس مالبسهم اليت جيلهبا هلم  عامل  امحلام  من الساحة  %وىل   فيخر 

وجيلسون يف الباحة الواسعة املزينة  "ملرا^   واJيكورات امجليÜ   فريcحون فهيا  و^لكون الربتقال  

او يرشبون  شاي اJارسني  اZي  تعده  هلم  ادارة امحلام   وبعدها  خيرجون اىل ذوهيم بعد ان 

عن لك رجل  و  نصف %جرة  عن  ) مخسني فلس( د يدفعون اجرة امحلام  ومقداها درمه واح

  .الصبيان و%طفال 
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  :وهذه امحلامات يه

واكن قد  بناه  جبوار بيته ومالصقا x قريبا من منطقة املقايه ومقابل :   حامم  عبد العزيز اجلليب

  .اىل جامع ب0روز  و يسمى امحلام الصغري

جنوب املنطقة الصدرانية  وهذا امحلام هو %كرب    ويقع يف جنوب القلعة او:  حامم بيت فرحان 

و%نظف و%حسن  ورواده اكرث  واكن  يسـتقبل الناس فيه  امحد وابراهمي اوالد محمد الفرحان  

  اJهليك

  .% ان هذه امحلامات  انهتت وهتدمت وانهتـى امرها واليوجد حاليا  حامم  عام يف ب0روز 

        ::::اخلاBتاخلاBتاخلاBتاخلاBت

ميا  عدة  خاBت كبرية تسـتخدم الغراض شـىت  وقد  الحظت ان ابناء يوجد يف ب0روز  قد

القرى عندما  ^تون اىل املدينة عىل اخليل  وامحلري حيملون    الهيا  او  يشرتون   احتياجاهتم   من 

املدينة   فريبطوهنا يف هذه اخلاBت  خالل فرتة بقاهئم يف املدينة  مث ^خذوهنا ويعيدون اىل قرامه 

  :ا  ومن امه هذه اخلاBت علهي

  خان بيت مصطفى املا� -1

 خان سـيد  خليل  "لقرب من الرساي -2

 خان بيت  عÊن مصطفى املعروف النعامن -3

 خان  بيت فرحان اJهليك -4

 خان بيت مبارك العبيدي -5

 خان عبد العزيز اجلليب -6
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ية من شارع  موزقعه  %ن  يف اجلهة الغربية اجلنوب (  خان قامس الكردايل يف حمطة السـيارات -7

  واكن قبل ذ� حمطة بزنين ومقهـى للمسافرين)  شارع الكامليات

مع العمل  انه ال  يوجد يف ب0روز  فندق  رمغ حاجة املدينة اىل فندق  واكن  الرجل الغريب او 

اZي  يبيت يف املدينة  ^خذه احد  الرجال املعروفني يف املدينة  فيحل ضيفا عليه  فيطعمه ويبيته 

  .ته  يف بي 

  .وال تزال  املدينة  ال يوجد  فهيا  فندق حىت يف الوقت احلارض   
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من املعلوم  ان  حاÞ العراق السـياسـية مرت "حداث وحقب زمنية خمتلفة   يف العرصاحلديث 

JوÞ العراقية  بعد انهتاء احلرب فقد اكن العراق  حتت احلمك العÊين مث  جاء احلمك الوطين وشلكت ا

العاملية %وىل  واحلكومة العراقية  برئاسة السـيد عبد الرمحن الكيالين نقيب ارشاف بغداد ومتويل 

احلرضة القادرية يف بغداد وهو رجل قارب الÊنني من معره انذاك  واليت تعترب اول  حكومة وطنية  

  1958 - 1921مك املليك  مابني يف العراق  قبل احلمك املليك مث  جاء احل

  

ومن هذه %حداث  اشرتاك ابناء ب0روز  يف  ثورة العرشين  مع ابناء  احملافظة  بقيادة   

و الشـيخ  حيىي احلسن المتميي ) املنصورية (حبيب اخلزيران شـيخ  عشرية   العزة  يف ديل عباس 

Jييدمه للثورة  و السـيد  امحد  احلجية الكيالين والشـيخ  عبعوب  محمد اcايين  من ب0روز   و

  .وتسمى هذه الثورة  بثورة العرشين 

  :و قد تواىل الرؤساء عىل حمك العراق و  كام ييل

  

  السـيد عبد الرمحن النقيب  رئيس الوزراء اول حكومة وطنية

  امل% فيصل %ول  اول م% حمك البالد

  امل% غازي بن فيصل %ول  �ين م% حمك البالد
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يص عبد %x  حمك البالد وصاية عن امل% فيصل الثاين اZي    اكن طفال صغريا عند وفاة الو
  .ابيه  مع العمل انه خاx  شقيق واJته   وانه ايضا من %رسة املالكة

 1941ويف هذه االثناء  حدثت احلرب العاملية  الثانية  مث �رالشعب العرايق يف ثورة مايس 

  .كيالين وهو من قرية السادة يف بعقوبة بقيادة رشـيد عايل ال 

  

بقيادة السـيد رشـيد عايل الكيالين   ايدت  جامهري ب0روز  الثورة  مما  1941ويف ثورة  مايس 

حدى  "لسـيد  ر شـيد عايل الكيالين ان يزور املدينة  ويلتقي  بشخصياهتا و"عتبار  ب0روز  

%لزتام  "لنظام   ومساندة   الثورة  مث اخذ  معه   ورجالها  املعروفني فقد خطب فهيم  وحهثم  عىل 

بعض خشصيات  مدينة ب0روز  اىل قضاء منديل  وهناك   ايضا  اجمتع  "هايل  منديل  وخشصياهتا 

كام زار قريبه يف  ب0روز السـيد جامس جزءا  ال يتجزء من العراق فقد مرت هبا لك هذه . 

  .ا السـياسـية و%قتصادية %حداث واكن لها cثري ¥م يف حياهت

  

  عبد الكرمي قامس  رئيسا للوزراء وهو احلامك الفعيل وجملس سـيادة ميثل رئاسة امجلهورية

  عبد السالم عارف  رئيسا للجمهورية

عبد الرمحن  محمد عارف  رئيسا للجمهورية وتعترب فرتة حمكه من افضل الفرتات اليت مرت يف 

  سـتقرارالعراق من حيث %من و%مان و%

امحد حسن البكر رئيسا للجمهورية واكن  حمكه امتدادا حلمك عبد الرمحن عارف  من حيث 

  .%من و%مان 
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اما بعد قيام امجلهورية فظهرت  احزاب وخشصيات يف ب0روز  رافقت العمليةالسـياسـية يف 

ضاع تغريت يف العراق العراق كلك  فقد وقف ابناء ب0روز مع الثورة اجلديدة وايدوها  % ان %و 

بعد  قيام عبد الكرمي قامس بسجن عبد السالم عا رف  املشارك x  "لثورة بعد ثالثة اشهر من 

قيام الثورة  فالت احلياة السـياسـية اىل سـيطرة  جامعة معينة عىل نظام احلمك   فاغرقت البالد يف 

تلهم يف امعدة الكهر"ء "مس انصار حبرمن اJماء  و%عدامات  امجلاعية  وتعليق %شخاص  بعد  ق 

  .السالم  كام حدث يف   املوصل وكركوك وبغداد وغريها ورست موجة شديدة يف البالد  

  

اما يف ب0روز  فاذكر  وحنن كنا طال" يف املتوسطة  ان %هايل انقسموا قسمني قسم مع 

الناحية  وجسنوا اعدادا احلكومة  قسم معارض  فاZين مع احلكومة  سـيطروا عىل لك يشء يف  

كثرية ممن مل يقفوا معهم  ويلزتموا جانهبم  حبجة اهنم  اكنوا قوميني  ومنارصين للقومية العربية ضد 

الشـيوعيني احلامكني  واللك  اكن  ال يفهم ما ذا تعين الشـيوعية  والقومية  وال اصل التحزب 

0روز مدينة زراعية واغلهبم احصاب وشلكيته  فاخذ هؤالء  يؤذي  لك فريق %خر وملا اكنت ب

بساتني  فقد قام لك فريق مهنم بتطبري وقطع اجشار الربتقال وامحلضيات والرمان من  بساتني الفريق 

%خر  رمغ قرابة بعضهمن من البعض %خر  ولك فريق يسـتغل هذه الظاهرة عىل %خر متخذين 

  .من الليل سـتارا لعملهم  املشني هذا 
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ا من البساتني قطعت اجشارها  وبعضهم قطعوا  عثوق  اجشارالنخيل قبل نضوجه  فاكنت  كثري 

 Üوسادت موجة  رعب وخوف  يف املدينة اسـمترت سـنة اكم.  

  

اما حنن الطلبة  فقد اسـتغل  الطالب الكساىل  هذه احلاÞ  فاكنوا   يف اي درس علهيم املادة  

) عاش الزعمي عبد الكرمي (املدرسة وهيتفون  صعبة وليك يتخلصوا من اJروس  يقفون يف ساحة 

فترتاكض  بقية   الطلبة لتنضم الهيم مث تشمل لك املدرسة  فتخرج متظاهرة اىل الشارع مث تنظم  

املدارس %خرى معها  فتكون تظاهرة يف املدينة "مكلها  وقد عايشت هذه %مورمعايشة حقيقية  

  .حيث كنت يف  املرحÜ املتوسطة 

  

كر اكن بعضهم  يتظاهر ومعهم حبال  يرفعوهنا "يدهيم ويلوحون  هبا  لرتهيب   الطلبة  ممن و اذ

ينتسـبون اىل  حزب اخر او =ة  اخرى   لربط من يقف  بوجوههم  من الفئات %خرى  يف 

ضهم %  انه مل حيدث  اية حادثة يف ب0روز كون املدينة  لكها اقارب بع . امعدة الكهر"ء وبعد قتلهم 

  .البعض 

  

وجم¢  البعثيني والقوميني  للحمك   وحبسوا الشـيوعيني     1663 \شـباط  8وبعد   ثورة 

فسجن من ابناء ب0روز الكثري %  اهنم  خرجوا من التوقيف بعد  اسـبوع او اسـبوعني من توقيفهم   

لية السـياسـية   يف زمن ومل يبق يف التوقيف % اعدادا  قليÜ مهنم  ومه اZين  اكنوا يقودون العم 
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عبد الكرمي   قامس  مث ان بعض هؤالء غريوا  آراءمه واصبحوا قادة يف  النظام اجلديد وهؤالء 

  .تغريت اراؤمه مرات عديدة  مع تغري  احلمك يف الب0   مرات  عديدة 

  

 تلعن مث  انقلب البعثيون عىل  القوميني حفبسومه  وعذبوا  رؤوسهم  وهكذا دواليك اي فئة cيت

  .اخهتا  وتنتقم مهنا  

  

وهكذا اسـمتر الوضع يف العراق عامة  ومهنا  مدينة ب0روز  ومل ار  فئة رضيت عن فئة اخرى او 

Bقشـهتا سـياسـيا  او اسـمتعت مهنا  را^  امنا اي  فئة   cيت  تنتقم  من اليت قبلها   وال زالت 

ويقود الب0 . عند اغلب فئات الشعب  وستبقى  اي ان الثقافة السـياسـية تاكد تكون معدومة 

اشخاص معينون  يتغريون وفق تغيري  احلاكم يف بغداد وهلم القابلية عىل تغيري آراهئم  حسب 

%هواء  وال اريد  ان اخوض   يف % مور السـياسـية  اليت  كرههتا  منذ صباي النين رايت تغيري 

  .مقته   %هواء  كثرية فهيا  وهو نوع من النفاق  اZي ا

  

  .نسال هللا تعاىل ان يصلح امجليع ملا فيه خري مدينتنا و خري العراق  احلبيب عامة 
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  :املال

مل تكن القراءة والكتابة  منترشة يف ب0روز  % ان بعض الرجال اكنوا جييدون القراءة والكتابة 

ل  مال  عرفته  ب0روز  هو السـيد  امحد احلجية  فقد تعمل القراءة والكتابة   واو )  املال ( عن طريق 

البغدادية  )معروفة  بنت  عÊن القادري  ( من   واJه احلاج  عبد الكرمي   وامه   العلوية  احلجية 

هتا  من اليت  تعلمت القراءة   والكتابة  من  واJها  وسهرت عىل   تربية   وJها  امحد   بعد  عود

احلج  ووفاة واJه  فلام شب  ^فعا اكن جييد القراء ة والكتابة و قد عمل  اوالده   جامس   ومخيس   

  .و^سني  وجامعة اخرين و اكن ال يتقايض  اجرا ممن يعلمهم وامنا يعلمهم حسـبة �  تعاىل    

  

فيعلمون  ووجد بعض %شخاص يعلمون %والد يف مسجد  ب0روز  لقاء اجر معني  

  %والد   القرآن الكرمي   قراءة  وكتابة

بدءا  من تعمل   احلروف  يف اجزاء  معينة  تسمى  %لفات  مث  حراكت  اللغة العربية  مثل  

عىل احلروف   مث  يعلموهنم بطريقة الهتجي ) الزبرات ( الكرس ة والضمة والفتحة والسكون وتسمى 

يف تعلمي  %مالء حيث يتعمل الطفل هبذه الطريقة  وال خيطأ يف  البدائية  ويه افضل الطرق اراهاه
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%مالء ابدا   فاكن  %والد  يتعلمون  اوال  القران الكرمي قراءة  وجتويدا ومن مث كتابة   فيبقى  

  .%والد  يف املال   عدة  شهور حىت يتخرج  متعلام  قارئا للقران الكرمي  يقرٔا ويكتب 

ور يقميون  للمتخرجني احتفال ¥يب يف املسجد  ورمبا  يف املدينة   يوقدون  واكن اولياء %م
  .فيه الشموع  والبخور والصوا ت عىل النيب محمد صىل هللا عليه وسمل 

  

وقد اخذ بعض املاليل يذهبون اىل القرى و%ر^ف لتعلمي اوالدمه  قراءة  القران الكرمي قراءة  

  .¥نة  يف ثالثينات واربعينات القرن املايض )  ملال ا( وكتابة  ومن اشهر من اختذ 

  املال  امحد احلجية

  املال  عبد هللا العبدال

  املال   Bرص واJ علوان

  املال محمد العمريي

  املال  عيل الشـيعي

  املال  ابراهمي واJ    فائق

  املال امحد احلاج شهاب

  املال هادي مخيس احلجية

  املال ابراهمي الاكظم

  حسن  قنرب املال  

  املال  ¥دي مريع
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( وغريمه كام اكن يف املدينة كثري من  الرجال جييدون القراءة الكتابة   وكذ� اكن يف املدينة 

  .يعلمن النسوة القراءة الكتابة ) مليات 

  

        ::::املدارس  املدارس  املدارس  املدارس  

واك نت يف لك عا م  يكرث تالميذها     1910 \اسست اول مدرسة ابتدائية يف ب0روز عا م 

اصبحت مدرسة متاكمÜ حىت الصف  السادس %بتدايئ   مث يتخرج  مهنا  الطالب  ليدخل  حىت 

  .املدرسة الريفية يف بعقوبة  فيتخرج مهنا معلام  مث  اسست دور املعلمني

  1953\1952وقد دخلت املدرسة  يف السـنة اJراسـية    

بوق الفريش وسقوفها من مبنية من الطا  -كام شاهدهتا  ودرست هبا - اكنت  هذه  املدرسة

  .اخلشب البياض وحيطاهنا قوية جدا  وسقوفها مرتفعة  اربع مرتات  او اكرث 

مث وضعت اسس بناية جديدة بعد عامني من دخويل هذه املدرسة يف ساحهتا الواسعة وقد اكمتل 

  مث  -يدة البناء فهيا وكنت  تلميذا  يف  اخلامس %بتدايئ فنقل ا لتال ميذ  اىل البناية  اجلد

( - هد مت  البناية القدمية  ومت تسوية الساحة "نقاظها  واكن امس املدرسة حيمل  امس املدينة   

اعدادية "بل للبنات حاليا   % هذا %مس عىل مايبدو ال –) مدرسة ب0روز %بتدائية للبنني

اخرى   حيث نقلت اىل   يروق لفئة من الناس  من خارج املدينة  فبدلو ا امس املدرسة اىل اسامء

)  اجلنايب ( مدرسة الثقافة  مث حولت "مس الشهيد ¥دي  اكراما  للشهيد ¥دي صاحل العالوي
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وهواحد اصدقايئ وابناء  حمليت وزميل دراسـيت حىت  1963اZي استشهد يف حرب الشامل سـنة 

  .استشهاده

تداوم يف بناية  صغرية  ال تصلح  وقد الحظهتا    1934اسست اول مدرسة ابتدائية   للبنات  عام 

  .مكدرسة  وقد  اصبحت بعد ذ� دارا للمحمكة يف ب0روز 

قيل اهنا اكنت للهيود  القاطنني يف ب0روز  ويقابلها قطعة سكنية ال تزال ارضا خالية  قيل اهنا 

عا وال تزال خالية بل اصبحت مجم -كام يسموهنا  "لعامية ) طوراة(او توراة) كنيست ( اكنت 

قبل رحيلهم اىل   - لالوساخ و%ز"ل  حلد %ن رمغ موقعها  املمتاز القريب من السوق القدمي 

  .فلسطني 

مث بنيت  بناية اخرى يف ساحة مدرسة  ب0روز %بتدائة للبينني  لتكون  مدرسة للبنات   مث 

رسة ب0روز بنيت مدرسة اخرى يف نفس الساحة لتكون مدرسة اخرى للبنات  وهبذا اصبحت مد

%بتدائية القدمية  ثالث بنا^ت  اسـتخدمت مكدار للبنات  احدها يمكل %خرة  مدرسة ب0روز 

  .%بتدائية للبنات و متوسطة قرطبة للبنات واعادادية "بل للبنات  وتزال عىل هذا احلال 

شة  يف السوق ويف بداية االسـتينات  مت تأجري بيت  من بيوت %هايل  بيت زيين امحليد الكنو 

مقابل Bدي املوظفني ليكون مدرسة اخرى  لكن بعد سـنتني نقلت اىل بيت اخر هو بيت عبد 

الكرمي احلاج حافظ يف  جنوب حمÜ الزبانية وقريب عىل بقية احملالت  %خرة  لضيق البيت   

عىل الشارع %ول  وعدم  كفايته  للتالميذ  % انه خالل هذه الفرتة متت بناية مدرسة جديدة 

  )الثقافة %بتدائية للبنني ( اجلديد  مفا امن مت بناءها % ونقل التالميذ الهيا ويه مدرسة 
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اما  تالميذ  مدرسة ب0روز %بتدائية   للبنني  فقد نقلوا اىل بناية   مدرسة الثقافة  بعد 

املهم    يف %مر ان    عرشات السـنني وعندما  حتولت  بناية مدرسـهتم اىل  مدرسة   للبنات  لكن 

عندما مت  نقل تالميذها  اىل )  1910 \مدرسة ب0روز %بتدائية للبنني املفتوحة  عام( املدرسة  

مدرسة  الثقافة %بتدائية للبنني  انعدمت  من الوجود  ومل  يبق  لها امس  وقد ذابت يف مدرسة 

شاخصا ) مدرسة  ب0روز   %بتدائية للبنني ( الثقافة %بتدائية للبنني  اذ املفروض ان يبقى امس 

و�بتا  عىل بناية املدرسة اجلديدة  واليت  تشلكت  فهيا  عدة  مدارس  %  اهنا  ال حتمل امسها  
  الشهيد  ¥دي ( فقد مسيت   مبدرسة 

مدرسة ب0روز %بتدائية ( اليس من %جدر  و%فضل ان  حتمل  هذه  البناية  امس      

  ) 1910بنني ويكتب علهيا ايضا اسست عام لل 

  .خاصة وان موقعها يف منتصف املدينة وعىل الشارع العام واهنا معلام من معامل املدينة الثقافية 

وقد مت  cجري دار سكنية لها تقع يف    1934اما اول مدرسة ابتدائية للبنات  فقد اسست عام 

دارا للهيود   - كام اعتقد - د ذ� اىل بناية اكنت  cبعة  حمÜ السـيانة هو دار السـيد محمد مث نقلت بع

املهجرين اىل فلسطني   فاصبحت مدرسة ابتدائية  يف منطقة السوق قريبة عىل اJاككني   مث بنيت 

 - �نوية قرطبة للبنات  حاليا –لها بناية يف الوقت احلارض يف ساحة مدرسة ب0روز %بتدائية للبنني 

ور الوقت  فتحت معها مدرسة متوسطة للبنات مث بنيت بناية جبوارها لتكون فتقلت الهيا  ومبر 

  .متوسطة للبنات 

وقد درسـنا فهيا يف نفس عام افتتا±ا    1959/1960اسست اول متوسطة يف املدينة يف عام   

ذا   من بعقوبة  % انه اكن) جامس كطوان ( وكنا اJورة الثانية فهيا واكن اول مدير لها  %سـتاذ 
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ميول قومية  واحلمك  مطبوع بطابع الشـيوعية  فمت  نق�  فاسـتمل  %دارة  %سـتاذ  عبد الرزاق  

  .الهييت  من حمافظة  %نبار وهو واJ وزير النفط  %سـبق  

وتقع  بناية املدرسة املتوسطة  اىل غرب مدرسة ب0روز %بتدائية للبنني  يف بناية آيÜ  للسقوط 

حيث بنيت x دار غريها وتركت ) انشات ماكهنا  حاليا روضة ب0روز(  ملدير الناحية   اكنت  دارا

هذه ¥جورة فمت  اسـتال¥ا  لتكون  متوسطة ب0روز ويف العام التايل اضيف لها دار قريبة مهنا  

 وعند انتقال املتوسطة اىل ماكن اخر اصبحت هذه اJار دارا للقايض واول من  سكن فهيا القايض 

مث  نقلت املتوسطة  يف العام التايل اىل  مدرسة الثقافة  %بتدائية  ليكون دوا¥ا ) محمود العبطة ( 

ازدواجا معها  فدرست فهيا  الثالث املتوسط  والرابع واخلامس  وهو  هناية املرحÜ %عدادية انذاك   

  .واكن اJوام فهيا خمتلطا بنات وبنني  حىت خترجنا مهنا

بناية �نوية ب0روز يف حمÜ املسعودية اجلديدة النشوء فانتقلت املتوسطة الهيا مث غري مث  بنيت 

امسها اىل �نوية  حطني بعد  اصبحت �نوية  ومت  cسيس متوسطة اخرى امس متوسطة املصطفى  

  .لتداوم  يف نفس البناية  متوسطة  املصطفى  واعدادية  حطني 

يف داخل  املدينة  و يف القرى و%ر^ف  % اهنا  ال  توجد  مث  كرثت املدارس   يف   ب0روز

واحدة  حتمل امس املدينة هذه املدينة اخلاJة  اليت بقيت مئات القرون وحتدت الزمن   وال تزال عا 

مدرسة ب0روز ( مرة "هلها  الطيبني واوكد  عىل بناية  مدرسة  هنج البالغة احلالية  ان حتمل  امس 

وتتواجد جسالهتا  فهيا  لتكون مرجعا ¥ام للك )  1910 \للبنني واليت فتحت عام  %بتدائية

  .ابناءاملدينة  اZين خترجوا مهنا  ومه  عىل قيد احلياة   

        ::::املعلموناملعلموناملعلموناملعلمون
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  :اما املعلمون القداىم  اZين علموB يف الصفوف %ولية يف املدارس %بتدائية من ابناء املدينة

  حيىي  معران  -1

  ر  محمود احليايلبك  -2

  جدوع عبد امجلعة  -3

  هادي عيىس البشت  -4

  ^سني سـيد حسني  -5

  فاروق  سـيد  قامس   -6

  حامد زين اJين  -7

  صايف مصطفى %غا  -8

  خلف عبد امحليد الكنوشة  -9

  عدBن عبد امجلعة - 10

  عبد القهار عبد الرمحن اليعقوب   - 11

  كرمي  احليايص  - 12

  رحمي    جالل  - 13

  اسامعيل مبارك  - 14

  محمود شكري  - 15

  عيل عرييب   - 16

  عبد العزيز توفيق   - 17
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  )ابومعشة( محمود ¥دي محيدي     - 18

  عارف جميد املنو   - 19

  طه جميد املنو   - 20

  هادي  توفيق   - 21

  

  :اما اجليل %خر فهم 

  

  جليل ابراهمي شهاب  -1

  شالل ¥دي احلجية  -2

  عبد احلسني احليايص  -3

  مس   جنرسجا  -4

  شاكر محمود عليوي  -5

  حسام محمود الصفور  -6

  صاحل  شـبيب  -7

8-  Üحا مد محمود مث  

  حسن خاJ مخيس    -9

  جودت  ميك اسامعيل  - 10

  صبحي  فتحي حمي - 11
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  صفاء امحد  سـيد محمد  - 12

  سايم شكر السكينة  - 13

  حسني خلف امحلد  - 14

  عبد بريس ظاهر  - 15

  امحد شهاب محيدي - 16

  5جحازي شكر السكينة  - 17

  حسام  محمود جامس - 18

  كامل خلف محد - 19

  محيد رصمي  - 20

  عبد احلسني علوان - 21

  عيل محيد عالوي - 22

  عيل   ¥دي - 23

  عبد اخلالق - 24

  مزهر خلف المتميي  - 25

  حبري مشخي - 26

  امحد ¥دي محيدي - 27

  ^سني موىس الصجم  - 28

  عيل  امحد جواد - 29
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  حملمودحامد سعد  ا - 30

  

  وغريمه

  

  

  :وهذه احدث احصائية ملدارس  ب0روز يف هذا الوقت  

  1عدد املدارس املهنية الصناعية   

  5        عدد املدارس %عدادية

   12         عدد املدارس الثانوية  

  10        عدد املدارس املتوسطة

 98           عدد املدارس %بتدائية

        ::::املساجداملساجداملساجداملساجد

يه قيام السلطان العÊين عبد امحليد الثاين  "المر ببناء   جامع   يف منطقه تؤكد املراجع التارخي 

عىل نفقته اخلاصة ) براز الروز( ب0روز حاليا واليت تعرف يف العرص %موي والعبايس) الصباغية(

وذاك عىل انقاض مسجد قدمي يعود ٕاىل احلقبة العباسـية وشلك الباب العايل  يف العرص العÊين  

يف والية بغداد مكونة من عاكف "شا وايل ) الفرمان السلطاين(نه متابعة  لتنفيذ هذا  %مر جل 

بغداد ويونس وهيب "شا قايض بغداد وعبد الرمحن الكيالين "شا نقيب %رشاف يف بغداد  ومه 
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اغا بكر ( بعقوبة  سابقا    /  بدورمه اعطوا إالدارة العمليه لقامئمقام منطقه طريق خراسان 

  .جهرية  1295_  م1878 \وذا� سـنة ) إالسطنبويل

  

ومت  اختيار السـيد حمي اJين  املدرس  الكيالين من قبل  متويل احلرض ة القادرية   ومبوافقة  

احلكومة العÊنية ووايل بغداد  اماما وخطيبا    لهذا اجلامع  وقد احبه الناس   واكرموه وخاصة  

احلجية  حيث  سكن السـيد حمي اJين املدرس  يف حمÜ الزبانية     قريبه  وجاره  السـيد  امحد

جبوار قريبه  السـيد امحد احلجية  الكطيالين  يف السكن و يف البيوت  و%مالك   وتصادق اوالد 
مه   فاكنوا مبثابة اخوة  فاكن اوالده السـيد قامس والسـيد  جنم والسـيد زين اJين والسـيد عبد 

اJين و السـيد عبد الفتاح  اخوة واصدقاء البناء السـيد  امحد احلجية وابناء  الرزاق والسـيد مشس

ابنائه وال زلنا  هنزت هبم فهم اصدقائنا واقاربنا   واحفادمه  اخوة واصدقاء الوالدB   واليزالون كذ� 

.  

  

م  فاكن يف هذا  املسجد  حتل اغلب  اموراملدينة واZي يصعب ح�  يف املسجد  يناقش  وحيس

امره يف  مضيف السـيد  حمي اJين اZي اكن عامرا  "لناس  وقد شاهدت بنايته  و مصطباته 

مبنية "لطني  والطابوق الفريش  عىل جانيب  املضيف جللوس الناس  واكن  معزوال  عن بيت  

ني  احلرمي  وجتاوره  حديقة   مجيÜ   ومن   خلفها   اجشارالتني اليت اصبحت واكهنا  سـياج من ت

  .وفاكهة  يف قطعة البسـتان امللحقة "لبيت 
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ومن مجÜ  %صالحات اليت قام هبا السـيد حمي اJين املدرس هذه  الوثيقة  اليت  كتهبا  ووقع  

اهايل املدينة  علهيا  يف اJفاع عن املدينة    ومؤاخاهتم   بيهنم وقد  سـبق  ان مرت بنا  يف هذا 

  .الكتاب  

  

د واحد  يقع  يف منطقة   ا لسوق رشق الهنر =ة %مامة واخلطابة فيه  اكن يف ب0روز مسج

للسـيد حمي اJين املدرس الكيالين اZي قد م  من  بغداد وسكن   يف حمÜ الزبانية جبوار السـيد 

وقد اقتطعت )  ويل اJين القادري( امحد احلجية الكيالين  القمي عىل خدمات  %مام داده ويل

املسامة  دادة ويل املتكونة       15\قطعة    بسـتان  من املقاطعة   مقاطعةرمق   عرشة احلكومة مخسة 

من مخس واربعني   قطعة بسـتان اليت   اكنت حتت ترصف  السـيد  امحد  احلجية  واعطهتا   اىل 

السـيد   حمي اJين املدرس خلدمات اجلامع   وبقيت  مخس   وثالثني  قطعة  حتت ترصف  امحد 

  .ة  احلجي

مت مسح  الناحية باكمل اراضهيا ومت تثبيت  حقوقها  العقارية  1944  - 1941 \ويف  سـنة 
"حصاب اهالهيا يف معوم الناحية يف اJاخل واخلارج  والقرى و%ر^ف و  لك املقاطعات   والقطع   

  .مضن خارطة الاكدسرتو للمدينة واعمتدت هذه اخلرائط اساسا  للتعامل العقاري  

مت تسجيل هذه القطع امس اوالد  السـيد امحد احلجية جامس ومخيس و^سني لوفاة  امحد   وقد
احلجية  و تسجيل القطع اليت اكنت حتت ترصف السـيد حمي اJين املدرس "مس  وJه السـيد قامس 

وجسلت x يف سـندات الطابو  . كونه اصبح  اماما وخطيبا للمسجد  بدال عن واJه  بسبب  وفاته 

  .الغÜ والترصف يف هذه  القطع اليت تقع مضن  هذه املنطقة وان اكنت مسجÜ "مس احصاهبا  مخس
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ب0روز مدينة  ذات  مسحة  دينية  واكن مجيع اهالهيا  يصلون يف هذا املسجد ومه عىل مذهب  

بيدي  ايب حنيفة النعامن   فرتى   الكيالين واحليايل  والمتميي  والشمري واJهليك والعبيدي والز 

بل قل لك املدينة تصيل صالة واحدة عىل مذهب ايب حنيفة النعامن وال ..    و..و..واملسعودي 

  يعرف مذهب من املذاهب %سالمية %خرى يف داخل املدينة   غريه

  .يف هذه احلقبة الزمنية وما قبلها  كام انترشت  بيهنم الطريقة القادرية  الصوفية   

يوجد يف ب0روز عرشا ت  املساجد   و يف لك قرية  ياكد يكون  اما يف الوقت احلارض  ف 

  .مسجد 

    : : : : الثقافة  العامةالثقافة  العامةالثقافة  العامةالثقافة  العامة

ب0روز مدينة Bئية عن مركز احلضارة   حبمك موقعها  اجلغرايف وبعدها عن مواقع املدن العراقية 

فهيا  %خرى Zا اعمتدت عىل الزراعة  وتربية  احليواBت  وانعكس   هذا عىل ساكهنا  فانعدمت 

الثقافة  منذ  تكويهنا   وحلد %ن  فهذه املدينة  مل تنجب  اكتبا  وال  شاعرا  وال اديبا وال  مؤرخا 

عىل الصعيد العرايق او العريب  وكذ� مل تنجب  رجال  سـياسة  او رجال  دوÞ او رجال حمك  

%حوال  وهذه نكتة  وامنا  ما وصل  من ابناهئا  ال يتعدى كونه  مدير عام  او مدير يف اغلب

  .سوداء  يف cرخي  املدينة  لعزلهتا

ا سال  هللا تعاىل  ان  يلهم  اجليل   اجلديد   من ابناء هذه  املدينة  ان حيذو حذو ابناء 

حمافظهتم يف %قل مثل ابناء بعقوبة او ابناء اخلالص  حيث الهنضة الثقافية فهيا والرجال  %فذاذ 

والعلامء وخاصة قضاء اخلالص   حيث ال توجد وزارة شلكت % والبناء من %د"ء والشعراء 
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اخلالص نصيب فهيا قدميا وحديثا  وال يغيب عن "ىل مقوÞ اوالدي عندما اردت العودة اىل ب0روز 

بعد ان فارقهتا ست وعرشين سـنة سكنهتا يف اخلالص و قد تربو ا فهيا  وقضوا طفولهتم وشـباهبم  

 - )سـتحولنا من املدينة اىل القرية(  –قط رايس وسكن ا"يئ واجدادي ولك اقاريب كوهنا مس -فهيا 

وال يعلمون اين ا حب ب0روز وحب الطفوB  Þفذ يف قليب  وال افضل علهيا اية مدينة يف العامل 

ا اسال هللا تعاىل  ان حيمهيا   ويعمرها   ويغمرها  "خلري  و%ميان وان  يعيد   جمرى  ب0روز  هذ

الهنر العظمي اZي  مدت اليه  يد التخريب  "مس   % صالح  فدمرته وقضت عليه خفربته 

هذا الهنر اخلاJ اZي اكن  . واقتلعت لك ما موجود عىل جانبيه من اجشار واوراد وخنيل وردمته 

 فهيا عصب املدينة وبساتيهنا  حيث قتل غدرا  وحتول بني عشـية وحضاها اىل  هنري او ساقية ترتامك

%وساخ  وترامك النفا^ت وبؤرة لالمراض  فاصيب اكرث  %طفال اZين يلعبون يف داخ� 

"لبلهارز^ وامحلى  كام قد جف  لك مااكن الهنر العظمي يسقيه وماتت  %جشار واقتلعت من 

 جذورها وعطشت البساتني وجف مافهيا من اجشار  وكنت اتردد عىل املدينة واشاهد هذه املآيس

واحترق مكدا عىل مازرعاه يف بساتيننا وحنن نراه يذوى وميوت عطشا وقد كتبت قصيدة  جتسد 

  .هذه املاساة والظمي اZي حلق "هايل  املدينة    

  

فب0روز  اكن  امجل ما  فهيا   ونسغ   حياهتا   وهبجهتا وجاملها يمكن  يف هنرها اخلاJ حيث 

حÜ خرضاء حيث تقع املدينة عىل جانبيه وقد قام %هايل   جيري ماؤه من الشامل اىل اجلنوب يف

بغرس  ضفيت الهنر "جشار النخيل و والرمان والعنب والتني  والتوت  اضافة اىل اجشار  الصفصاف 

الباسقة خاصة يف منطقة السوق حيث املقايه الكثري ة اليت تطل عىل جانبيه من بني %جشار  
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املرتفعة حيث ^نس الهيا  اهل املدينة   وينشدون فهيا   راحهتم   واليت و%وراد الزاهية واجلراديغ 

تشلك احىل اZكر^ت Jى ابناء املدينة وقد اخذ هذا الهنر اخلاJ حزيا  واسعا يف قصائدي 

  .:اقتطف هذه %بيات ) نفثات القلب (واشعاري   مفن قصيدة بعنوان الربيع من ديواين %ول 

 

%جشار                                                                                    رق الهواء واخرضت

  وارتدت بعد اجلفاف   نضار

*** 

 واكتست  نرش احلياة  وعبقها

  فاحت من اعطافها   %عطار

*** 

 لك يشء يف احلياة  جتدد

  العواطف   و%مال   و%فاكر

*** 

 ذىوجدول فا حت  جوانبه   ش

  وزينت   اعطافه    %جشار

*** 

 ما احىل  جامل املا ء يعكسه

  جشر  يضفي اليه  اخرضار
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*** 

  هنر  قد رمس اخليال  مبوجه

  نعمت بفض�  %حياء و %طيار

***  

جتسد   هذه املاساة والظمي   اZي حلق "ملدينة اقتطع مهنا  )  شقاء( وقد كتبت قصيدة  بعنوان 

  :ماييل

 

  فال ضياء شـنق الهنار 

³J" الكون يغرق  

  

  ليل طويل

 

  منذ سـنني اكن  العود اخرض

 

  اكنت تزهو كرب^ء

 

  والقلب ميالؤه الرسور
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  اغانيه  انرشاح وحبور

 

  لكهنا ماتت فال نور ييضء

 

  املاء جف  هتدم الهنر امجليل

 

  وتبدلت  ت% القلوب اىل ارض يباب

 

  تبيك قÜ الرواء

 

  ء� اشكو ظمل حيايت والشقا

 

 ادعوه عىس ان يسـتجيب

 وتعود ا^م السعادة  والهناء
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        ::::املوامس و%عياداملوامس و%عياداملوامس و%عياداملوامس و%عياد

  :كثرية   يف  ب0روز  املوامس   اما  %عياد  فهـي %عياد اJينية  وامهها  

 :عيد الفطر املبارك  -1

  

ول وفيه تكمتل فرحة  الصامئ كام اخرب احلبيب املصطفى صىل هللا عليه وسمل  وهو يف اليوم %

من شهر شوال من لك عام  حيث حيتفل املؤمنون  "نهتاء شهر رمضان املبارك حبلول العيد  

  :السعيد  والعيد ثالثة ا^م 

خيرج  الرجال  قاصدين  اجلامع  لصالة العيد  من لك حدب وصوب من اهل :   اليوم %ول 

فوق اجلامع   الداء   الصالة      املدينة والقرى  فزيدمح هبم اجلامع  فاذا ضاق هبم املاكن   صعدوا

فوق السطح  واذا ضاق  هبم  املاكن  خيرجون   اىل  الطريق  فيمت  سد  الشارع  "ملصلني  وتنقطع  

املواصالت  ويسـمتر  الناس حبشودمه   يف الشارع   صفا بعد صف  اىل ان  تصل  الصفوف  قرابة  

لفجر  يك نسـتطيع   احلصول عىل ماكن افضل يف فكنا  خنرج للصالة   قبيل صالة   ا.  الرساي  

داخل املسجد  و عند الفجر كنا نصيل الفجر  مث نمتم   "الذاكر والهتجدات  مث  تالوة  القران  

الكرمي   ولك  قارئ ان يقرا ماشاء هللا x  ومه  القراء  ا<يدون يف املدينة واZين  يف  اصواهتم  
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العيد  احملببة  اىل قلوب الناس ذات النغمة  املمزية   واكن من امه  نغامت مجيÜ  ويقرؤن   قراءة 

¥دي مريع  و بكر شكر الطبل و اسامعيل النبعة  و  اخرين   مث تمت  صالة   \القراء  يف  العيد 

  .العيد بعد  رشوق  الشمس  بثلث ساعة  تقريبا 

من املصلني ومن لك املسلمني    وبعد انهتاء الصالة واخلطبة  يزنل %مام  ويبدء  لك  واحد

فيعانق اخاه  ويسمل عليه  وبتحية العيد   مث  يعود املصلون اىل ذوهيم  فيالقوهنم "لرتجاب  وسالم 

  .العيد 

ويسـبق هذا اليوم  الهت¢  للعيد  بعد ة  ا^م حيث  يقوم  %"ء  برشاء %مقشة  لعائلته لغرض 

وهتمت .   ال   صغارا وكبارا  وحتضريها  ليلبسوها يوم العيد تفصيل املالبس اجلديدة  نساءا ورجا

املفضÜ "لعيد  قبل العيد بيوم واحد او يف نفس اليوم %ول من العيد )  اللكيجة ( النسوة  بعمل 

  .لكن %غلب يعملهنا قبل  يوم العيد  

  

سن اوالدهن اخفر اما يف البيوت  فتستيقظ النساء  مبكرات   لينظفن البيوت و%والد ويلب 

املالبس  اجلديدة  ويف هذا اليوم  يتاخر الفطور  اذ ينتظر  من يف البيت الرجال حلني عودهتم من 

املسجد   فيفطرون سوية عىل غريالعادة  اذ تقوم النسوة بطبخ وجبات من  الطعام  اجلديد  

المتن ( يف ب0روز يف الشـتاء والفاخر  واملزود  "للحم  وتعترب  افضل    %mت   يف  يوم العيد 

حلم مرثوم   فيعترب هذا  مرق ويه) المتن  والقمية( او ) المتن والبامية ( ويف الصيف ) والفاصولية 

لقمة ( الطعام  يف اغلب %حيان  طعام فطو ر  وغذاء  النه سـيكون يف  موعد الضحى  وتسمى 

  ).العيد 
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يتناول الطعام معهم  وتمت الفرحة  " ن يعطي  ومن حيرض من %قارب  ملعايدة اهل البيت  

%"ء  ابناءمه  عيد^ت  العيد  ويه النقود ولك  مهنم  يعطي  اوالده  ما  يسـتطيع يف ذ� الوقت   

وفق  احلاÞ  %قتصادية   مث يذهب %والد اىل  بيوت %قارب   من %جداد  و%عامم  

ية  ا�صصة  هلم  وما حيتاجونه من طعام  ومه مبالبسهم و%خوال  واملعارف فيعطوهنم  العيد

  .اجلديدة فرحني مسـتبرشين 

  

 Þوهو رجل معمر حمين الظهر   ) ابو الطبل ( ويف  هذا اليوم   يقوم   السـيد  محمد شعو

"لقرع  عىل الطبل وهو يدور  يف لك  حمالت املدينة  حمÜ بعد حمÜ  و%والد يرتاقصون حوx يف 

ارع والناس تكرمه  كونه  اكن يعمل عىل دق الطبل يف ليايل رمضان ويوقظ الناس  يف الشو 

السحور  وهناك من  يدخ� يف بيته  ليدق هلم الطبل  فيرتاقص  النسوة  و%طفال  عىل  دق 

الطبل  يف البيت  مث يكرمونه  ما يشاؤون نقدا    ورمبا  اسـمترت   هذه العملية   منذ الصباح   

ر اىل العرص  فيجمع  ما جيمع   من العيد^ت  x مما يكرمه الناس  وهو فرح مرسور هبم ومه الباك

  .مرسورون به  فامجليع يكرمونه 

  

اما   الرجال  فيطوفون عىل اقارهبم واصدقاهئم فيايت الصغري اىل  بيت  الكبري  و%بن عىل 

ر خصومة فيتصاحلون يف العيد ¥ام %ب  ان اكنوا  لك  واحد  يف  بيت  وان اكن بني احد واخ
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اكنت اخلصومة مبج¢ الصغري اىل الكبري  وحسب الفئة العمرية دون النظر اىل ماكنته  وموقعه  

  .وهكذا

  

اما يف السوق فتكتض الناس يف السوق ومتتلئ املقايه "لرجال  و الجتد ماكB  لتجلس  فيه  

حد يعايد  صديقه  فهيا  فيسمل عىل امجليع  ويتصاحف و^يت اZين  يريدون ان جيلسوا يف املقهـى او ا

فرتى يف  املقايه حركة دؤوبة  . معهم  حيث  ان اللك  يقوم  بوجه %يت  هلم احرتاما وتقديرا 

  .ملئية "لبرش  والفرح يعلو وجوه امجليع اهنا  فرحة العيد  

هب اىل بيت اهلها ليعايد ويذ -ان مل يذهب يف الهنار –ويف املساء لك ^خذ زوجته واوالده 

معته ومعه وتعايد يه ا¥ا وابهيا   اما %والد فيكونون قد سـبقومه يف  صباح هذا اليوم لياخذوا 

  .مهنم العيدية 

  وهكذا  ينهتـي اليوم %ول من العيد

اما  يف  اليوم  الثاين   فتنطلق  جامهري  ب0روز  رجاال ونساءا واطفاال  شـيوخا وشـبا"  منذ 

باح الباكر  لuهاب اىل %مام زين اJين   لالحتفال "ليوم الثاين من العيد  ولز^رة قبور موcمه  الص 

  .وطبعا اZهاب  مشـيا عىل %قدام  اذ اكنت السـيارات قليÜ جدا 

ويف ساحة %مام زين اJين  تتجمهرالناس لبيع ورشاء مواد  العيد  اليت اغلهبا   تكون من 

يف   اجلهة  الشاملية الغربية املقاربة  لالمام   بي! يتجمع  الرجال والشـباب والنساء حصة  %طفال  

قريبا مهنا و بني القبور  فتبدء بقرع الطبول والناي  و اJباكت العربية %صيÜ والنسوة يبكني 
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 Þاليت تنسجم مع احلا Üباكت %غاين امجليJوهيللن  ويتخلل ا .Þمن قرب اىل اخر  مث تتنقل هذه احلا

  .وخاصة اذا اكن امليت  مشهورا او مقتوال  او مات حديثا 

  

)  الفرجة ( وتسـمتر هذه احلاÞ اىل الساعة  احلادية عرشة  صيفا او الثانية عرشة شـتاءا  مث تبدء 

  .كام نسمهيا تقل تدرجييا  

 يرجعن  من العيد  "لرجوع اىل البيوت جامعات جامعات  نساءا ورجاال وما امجل القرو^ت حني

  :وهن يغنني  يف طريق عودهتن 

 ) .^رفراف الغرب كذÞ حبييب (

  .وبعد الظهر  تزتاورالعوائل فG بيهنا  والرجال يقصدون املقايه السـتكامل معايدة من مل يعايدومه 

  

قريبة اما يف القرى و%ر^ف فيقصدون صبيحة هذا اليوم اليوم الثايم من العيد  مراقد %مئة ال

  مهنم فيحتفلون فهيا مفثال  شامل ب0روز  يقصدون  %مام عسكر

واما قرى جنوب ب0روز فيقصدون  مرقد %مام منصور البطاحئي او مرقد %مام السـيد صاحل 

  ..او مرقد %مام  الشـيخ مشس اهيا اقرب  الهيم 

ويل (  د %مام  دده  ويل   اما يف اليوم الثالث فيكون احتفال  مدينة ب0روز يف العيد يف مرق

الاكئن يف  حمÜ الزبانية  يف داخل املدينة فيتوافد الناس منذ الصباح الباكر جفرا  )  اJين القادري 

واغلب  القادمني من %طفال والشـباب  ويف ساحة %مام املغروسة "لثيل  جتلس النسوة  اىل 

رقد %مام  بي! الرجال يتواجد ون يف بقية =ة احلائط الرشيق من الساحة ويف داخل  بناية م
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ارجاء الساحة  وما ميزي هذا اليوم كرثة %راجيح اليت ينصهبا  اوالد  القامئني عىل خدمات %مام  

حيث  يعملوهنا من احلبال املصنوعة و املربومة من ليف النخيل او رشاهئا من %سواق  وربطها 

اىل ) الفرجة( كثري  يف ساحة  %مام   %مامية وتسـمتر هذه  بمين خنلتني   مع العمل ان النخيل

  .الواحدة بعد الظهر ويف الشـتاء حىت الثانية بعد الظهر  

 :عيد %حضى املبارك -2

  حيتفل الناس يف ب0روز يف عيد %حضى املبارك  كام احتفلوا يف عيد الفطر املبارك  اكحتفال

صلون من صالة العيد  يبداؤون بنحر احضياهتم  اليت هيؤوها اما ما ميزيه  فهو بعد ان خيرج امل

  .قبل يوم او يومني قبل العيد ورمبا  يربوهنا  حىت تكمتل السن املقرر 

وعيد الضحى يسمى العيد الكبري  النه اربعة ا^م بي! يسمى عيد الفطراملبارك العيد الصغري كونه 

  .ثالثة ا^م 

فيقضوهنا يف %سواق والبيوت والتصاحف  والهتاين ملن مل يمتكنوا   اما اليوم الرابع من هذا العيد

  .من ز^رته يف %^م الثالثة الفائتة  

  ) :حمرم  احلرام( يوم عرشة عاشور    -3

ويوزع عىل اجلريان و%قارب وهو ) الهريسة (ويف هذا اليوم  تطبخ يف لك البيوت  طعام 

وكنا نتعاون مع   حلسني السـبط  بن عيل بن ايب طالبطعمة مبناسـبة اسـتذاكر مقتل سـيدB  ا

واJيت رمحها هللا  يف الطبخ  نقوم بطبخها يف  ا لليÜ العارشة من الشهر  ونوزعها عىل اجلريان 

  .و%قارب يف صبيحة اليوم العارشة  لتؤلك يف  الفطور  
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 Üمتمي  او ابنائه من بعده  وبعد ذ�  نتوجه اىل  شامل املدينة عند بيت حيىي احلسن  شـيخ قبي

او اىل بيت  غيدان ا<يد العتيب  شـيخ عشرية عتبة او اىل  بيت سعيد العدوان  شـيخ  عشرية 

القريب  من   ) املصاحلة فرع من متمي( مشر يف جنوب   املدينة او  اىل بيت  محمد العباس املصلحي 

 –مقتل %مام احلسني عليه السالم ) ثيل مت ( املدينة  قرابة  ثالثة  مك  عن املدينة  لرنى تشابيه 

واليت تنظم سـنو^ بني الساعة  التا سعة واحلادية  - وال توجد  مثل هذه %مور يف داخل املدينة 

عرشة  Zا كنا نتشوق  ملشادهتا  فرنى متاثيل ركوب اخليل  وجيش احلسني  عليه السالم  وجيش 

يتعاولن  اذا جهم جيش  ابن عبيد هللا عىل جيش احلسني ابن عبيد هللا وبني الكر والفر  و النسوة 

وهيللن  اذا جهم جيش احلسني عىل جيش ابن عبيد هللا وهكذا  مث تنهتـي مبقتل احلسني واحزتاز 
مث يهنزم فتلحقه امجلاهري  . راسه من قبل  خشصية  الشمر ذي اجلوشن  وهو البس  مالبسه امحلراء 

عندمه ونعود عىل اJراجات الهوائية  اىل  اهالينا  يف )الهريسة (  نألك مث.  والصبيان لرتميه "حلجارة 

  . املدينة ظهرا

  :يوم زكر^  -4

ويكون %حتفال به  بعمل   صينية  من انواع احللوى والسمسم  واحلب  ويف داخل الصينية 

ملتقدة  ويقرٔا عىل عند اطرافها تثبت  يف  الطني  اغصان %س  وبيهنا  البخور  وجبانهبا الشموع ا

من القرآن الكرمي  وقبلها عشاء  فاخر  حيرضه بعض اجلريان و%قارب )  سورة مرمي( الصينية  

وتوزع حمتو^ت الصنية من احللوى  واحلب  يف  صبيحة اليوم التايل عىل اجلريان   وهذا  %حتفال  

يض وليس عاما فهو من "ب  يقوم  به اغلب العوائل يف %ربعينات وامخلسـيات من القرن املا

  .%يفاء "لنذر 
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  :يوم احمليا  -5

( من لك  عام    ويف هذا اليوم تهتيا النسوة لعمل ) شعبان ( وهو  اليوم الرابع عرش من شهر 

وبعد املغرب خترج وفود الشـباب  من الرجال  اىل الشوارع لالحتفال  هبذا  اليوم   )    اJوملة 

والزBبري النارية   والطرقات   )  التبدور( رات  %لعاب  النارية  مثل فيطلقون كثريا من  عيا

وعيون   الشمس والزBبري و%ضوية  ومفرقعات البوcس اليت تعمل حمليا  وكثري من %لعاب 

فتكون لك مجموعة فريقني  ) ختيÜ ( املسلية  فاذا انهتت هذه من ايدينا معدB اىل لعبة  %ختفاء 

ت® والثاين  يبحث عنه  يف  هذا  الليل   وعىل   ضوء  القمر  وحيملون %ضوية %ول خي 

ومهنم  يلهو "لغناء والطرب   والقرع عىل  الطبÜ  ويبقى امجليع  مستيقضون حىت )  التورجات(

  .وقت  السحور فيتسحرون ويصومون  الهنارالتايل 

للغناء والطرب ويبقني ايضا حىت  وقت اما البنات  والنسوة   فيتجمعن   يف عدة   بيوت   

السحر فيتسحرن يف البيت اZي جتمعن   فيه مث  تذهب   لك مهنن اىل بيهتا   لتنام  يف صيام يوم  

  .الرابع عرش من شعبان  مكناسـبة دينية 

اما رجال اJين او الرجال كبار السن فيجمتعون يف املسجد لتالوة القران الكرمي حىت الفجر 

  .ويصلون الفجر ويعودون اىل بيوهتم  فيتسحرون

 :%حتفال بقدوم احلجاج  -1
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اما %حتفال  بيوم  قدوم  احلجاج فهو من  امجل واحىل %^م يف املدينة  حيث خترج املدينة 

ملالقاة احلجاج بعد عدة كيلومرتات   فرتى الناس رجاال ونساءا   واوالدا  تتقاطر عىل  الشارع  العام  

قوبة  بب0روز  لينظروا  وصول  احلجاج ومه حيملون الرا^ت  و%عالم   وكثري مهنم اZي يربط بع

بيدمه  اJفوف   هيتفون  "لصالة  والسالم عىل احلبيب املصطفى  محمد صىل هللا عليه وسمل  

وينشدون  املداحئ النبوية وخاصة فرق الصوفية  واكنت كثرية يف املدينة  فاذا وصل احلجاج اىل  

اجللكيت ( ن   موقفهم   يف الشارع    يزنلون  احلجاج  من السـيارات  وينرثون علهيم احللوى ماك

ومه يصلون عىل النيب  صىل هللا عليه وسمل   وخاصة   الرجال  و حيوطون  هبم من لك  ) وامللبس 

م   تمتسح جانب  ويقبلوهنم  ويتباركون هبم  وبعض النسوة الالٓيت مل ينجنب فريمني  "نفسهن علهي

"حلاج ومهنن من حتل اوتفك حزامه  كونه  قادما من  بيت   هللا احلرام  وز^رة  رضحي  احلبيب   

  .املصطفى محمد صىل هللا عليه وسمل  وقيل اهنا ستنجب "ذن هللا  ان فعات ذ� 

B%شـيد مث  يسري الركب املبارك من احلجاج واحلضور حمفوفا "الميان وهو ينشدون %ذاكر و

اJينية  والنغامت الصوفية  حىت يصل لك حاج اىل بيته  وعدما جاء خايل احلاج ابر اهمي  شهاب 

التقيناه من  منطقة كسريات  اليت اكنت  تبعد عن املدينة اكرث    1954 \الزبيدي  من احلج  يف عام

ية  اىل حمطة  التعبئة  مك  ويه ماكن حمطة  البزنين  خانة  حاليا  وقد جئنا من  حمÜ الزبان  3\من 

مشـيا عىل %قدام منذ الصباح مث انتظرB حىت وصل احلجاج الينا يف منتصف الهنار  مث رجعنا هبم   

  .مك  قدوما ومثلها ذها"  5\مشـيا ايضا اي قرابة 

  :الزواج و%عراس  -2



  

  

 

    

    

 

 

� �


وز����א��א������������������������ �249  

اوضاع حاالت وهذه %^م  ا^م افراح وموامس يف لك العامل اكنت وال تزال  % انه اختلف يف 

اختيار الزوجة و%حتفال هبذا الزواج فقد  اكن اذا بلغ الرجل سن الزواج  واراد واJه ان يزوجه   

فيقوم  %ب  يبحث هو وزوجته  عن  بنت من اقاربه او من جريانه  وخاصة  بنت  العم  حىت  

او تعرفه البنت  ورمبا  مل  تره  جيدون من  يرغبون بزتوجي  ابنهتم  من ابهنم  دون ان  يعرفها   ابهنم  

  x  البنت  ابدا يف عينهيا  او مل يرها هو كذ�  فيخطبوهنا.  

  

وقد جرت العادة يف هذه الب0ة ان    يلكم واJ الوJ واJ البنت   يف  رغبهتم  يف خطبة ا بنته  

�تار فيخطبوهنا و اىل ابنه  فان ريض واJ البنت مىش اليه  يف مجع  من %قارب  واجلريان  وا

حيددون ¥رها ويقراون الفاحتة  ويمت ذ� بعد صالة املغرب  يف %غلب  ورمبا  تكون يف الهنار لك 

وهو املهر املعجل  يدفع  نقدا اىل واJ ) السـياق ( حسب الظرف  املناسب وبعد حتديد املبلغ 

يات لها  اكملالبس واZهب العروس  وحيدد  يوم للزواج  فيقوم واJ البنت برشاء بعض احلاج 

و%خشاب وما حتتاجه العروس  يف بيت الزوجية ومهنم من يشرتي للبنت فقط املالبس  وحسب 

  .ظرفه املايل  وبقية املال  يكون من حقه  او يكزنبعضا منه  لزتوجي  وJ ه 

  

ت  كثرية او وقبل يوم او يومني من موعد الزواج تنقل املواد املشرتاة اىل بيت العريس اذا اكن

فهيا اخشاب حتتاج اىل شد او ترتيب  او تنقل يف نفس اليوم مع العروس اذا اكنت قليÜ ويف 

  Üيسـتحوذ عىل املهر لكه فال يشرتي لها %  % ثو" وعباءة وحاجيات قلي Jالقرى   رمبا الوا.  
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Üمث ^يت  يوم  العرس فتمت %فراح  فيه  فيمت يف لي  

وال ( اقامة حفÜ غناء   يقوم هبا  اصدقاء واقارب العريس ويسمى يوم احلنة قبل   العرس   

وكذ� البنت   ويف  الصباح  يهت¢  الواJ  و%قارب  لعمل  حفÜ الزواج  واطعام  ) يزال قامئا 

الطعام  يف هذا اليوم  فيدعون %قارب  واجلريان واملعارف  لك حسب قدرته واسـتطاعته  مع 

%سالم  قد اكد عىل اقامة ولمية %عراس  فالعرس  اشهار  "لزواج  ويف عرص ذ� العمل ان 

 x  Üغرفة مسـتق x اليوم تزف العروس اىل بيت الزوجية اي اىل بيت اهل العريس اذ خيصص

ولزوجته  وعند الغروب  تدار املوائد  ويطعم الطعام  للحارضين  وبعد الطعام  وسدول اول  

يزف العريس  يف  مجع كبري من  %قارب  و%صدقاء فيخرج  العريس واحملتفلون خيوط الظالم  

يف مواك كبري   فيذهبون "لعريس  اىل املسجد  ليقرٔا الفاحتة   ورمبا  يصيل   ركعتني شكرا �  مث  

يف يعاد به اىل البيت  بني  تصفيق  وهتليل  وقرع  الطبالت  واطالق  العيارات النارية  احلية  و

وعىل طول الطريق     -وكثريا ما حدث احداث ومآيس جراء هذه العيارات النارية  –فرح وحبور 

من املسجد اىل البيت  تطلق النسوة الزغاريد  من بيوت احملÜ   اليت مير  هبا ركب العريس  وهو 

مث   يسري يف موكب ¥يب  حىت يصل اىل البيت  فاذا وصل  دخل عىل عروسـته   فزنع  جاكيتته

خرج ليسمل عىل الناس احلارضين    واZين   اكنوا  يف زفته  ويعانقهم  واحدا  واحدا ا بتداءا  "بيه 
يك  يعودون اىل بيوهتم   وهكذا  تنهتـي   مرامس   العرس   مع  العمل   .  واخوته  واقاربه  واصدقائه 

ثينات  من القرن  املايض اكن   ان ¥ر  العروس  اكن  يدفع اىل اهلها  نقدا   ومقداره يف الثال

يرتواح  بني عرشين  دينارا  واربعني  دينارا ويف امخلسينات ارتفع بني امخلسني دينار واملائة   دينار  
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يف اواخرها  % ان  %مو ر مل   تتغري فال حيق  للبنت  ان تعرتض عىل قرار  واJها يف زوا=ا  

  .¥ام اكنت %مور   

  

  

  :ان حفالت اخلت-8

ويمت ختان %والد يف السـنة )  طهور %والد اZكور( اخلتان  او ما يسمى  "لعامية الطهور

%وىل من والدهتم امتدادا اىل سن الثامنة  وحىت    العارشة  وهناك  شواذ  اذ  مت ختاهنم  يف 

  .سن الثالثة عرشة  

اء اجلديدة  ويعى  اخلاتن واكن يف ويف يوم اخلتان يقوم %هل  فيلبسون %والد املالبس البيض

فيايت اىل البيت ويبدء  "جراء معلية اخلتان  والنسوة والصبا^ ) عيل طه ( ب0روز رجل واحد 

ترتاقص فرحا و%هل و%صدقاء  ميلؤون البيت  وتغمرمه الغبطة والفرحة  فيجلسون %والد 

حدا بعد %خر للك اوالد الرجل اZي واحدا واحدا عىل فراش وثري  ووسادة  وتبدا العملية وا

ميسكوهنا من اطرافها  ويعملون عىل الهتوية هبا  ) بريمة ( يريد ختان اوالده  وينصب فوق  مقاش 

صلوات هللا عليه وسالمه و النسوة يزغردن ) صيل عىل محمد( للخاتن وا�تونني  ومه  يرددون 

  )  .امللبس( العروسويرمني  احللوى من اجللكيت واحلامض حلو  واصبع 

واكن   لك  من حيرض  يقدم  لالوالد مبلغا من املال  ليفر±م به  واكن يدفع  للخاتن  مبلغا 

معينا عن لك  طفل يمت ختانه   مقداره ربع دينار يف %ربعينات ونصف دينار يف امخلسينات 

  .ودينارواحد يف السـتينات  وهامك من يدفع اكرث كهدية 
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ن العملية وعند الظهرية  يمت اطعام %قارب من الطعام املعد لهذه الولمية واليت يف وبعد %نهتاء م

%قل  تكون قد ذحب خروفا او اثنني او اكرث  فيتناولون  الطعام  وهينؤون  %ب و%م   ويقبلون 

  .%والد  مث يذهبون اىل بيوهتم راشدين 

  

  :مآمت العزاء  --9

منذ القدم فاذا مات احد يف املدينة  جتمعت لكها يف بيت امليت  اشـهترت ب0روز مبأمت العزاء

واحصاب  احملÜ  و%صدقاء   وبعد ان  يدفن امليت  مث  -ولك املدينة اقارب –وخاصة %قارب 

ينصب  جملس العزاء  ملدة  ثالثة  ا^م  فيتوافد  ابناء املدينة عىل جملس العزاء ولك حيمل ما يمتكن  

  .او املواد العينية من سكر وشاي ومتر ودهن وغري ذ� عليه من املال

  :عيد نوروز - 10

ويف  هذا    خترج  النسوة  عرص ا  مشـيا عىل %قدام  ومعهن  %والد والصبا^  اىل %مام 

و معهن  القدور  املليانة  "Jوملة  املطبوخة وامللفوفة  من ورق ) ويل اJين القادري(  دده  ويل

اخلس شـتاءا  اومن ورق العنب صيفا   فيجلسن يف ساحة %مام ويف بنايته وحول  السلق وورق

مرقده وهن يغنني ويصفقن  و^لكن اJوملة  بعد لفها  بقطع اخلزب وتوزيعها عىل احلارضات مث  يعملن 

الشاي  عىل   احلطب و يرشبنه  مع احلارضات  وعند  اصفرار الشمس  تعود النسوة اىل   بيوهتن  

  عض الناسوب
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ويبدء ) القصاص(وهناك موامس حيتفلون هبا اهايل املدينة  قدميا مهنا  مومس جىن المتر ويسمى 

يف  متنصف ترشين %ول حيث يقوم صاحب البساتني  بذحب شاة او خروف يف اول ا^م 

  .القصاص اZي قد يسـمترلشهراكمل 

كذ� بداية مومس حصاد احلنطة وكذ� بداية  حصاد مزارع الشلب  يف هناية ترشين الثاين و 

والشعري لك يف مومسه يف هناية الربيع من لك عام  اذ حيتفلون هبذه املاسـبة فيقوم بذحب اخلراف 

ويغمرون اول  سـنابل حيصدوهنا بدم  اخلروف املذبوح يف هذه املناسـبة ترباك به  مث يصنع  حلم 

  .  اخلروف طعاما  لغداء  العاملني يف احلصاد يف هذا اليوم

  هذه  يه امه  املوامس و%عياد يف  ب0روز
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ويف اخلتام عىس ان وفقت يف تقدمي  هذه  اJراسة  املوضوعية  الشامÜ عن مدينة  ب0روز 

احلبيبة  وcرخيها  القدمي واحلديث  واهالهيا  واوضاعهم  واحواهلم  %جgعية واJينية والسـياسـية  و 

افية  خالل  النصف   %ول   من القرن  العرشين وما قب�  عىل اين قبل اهنـي %قتصادية   والثق

  :حبيث هذا  اؤكد عىل امور ثالثة 

  

اهيب "بناء هذه املدينة الطيبني ان حيتفظوا برتاث مدينهتم وعادات  اهلهيم  وتقاليدمه    -1

بناء  هذه  املدينة  اقارب  فهـي افضل ما وجدت  وما قرات وان يفهم  % "ء ابناءمه   ان لك ا

  .بعضهم البعض   تسودمه  %خوة واحملبة و%لفة 

  

ان يكون الشـباب فهيا طموحني   ملا هو ارىق مما مه فيه فلعل بعضا مهنم  يرتىق  درجة مل   -2

  .يصلها غريه من ابناء  هذه املدينة علوا ورفعة 

  

امس املدينة اصال واخص مدرسة ب0روز تغيري  اسامء مدارس هذه املدينة "سامء حتمل   -3

حبيث تبقى نرتا� هلم ففهيا جسالت  وقيود  ا"هئم    1910 \%بتدائية للبنني  اليت اسست عام 

واجدادمه اJراسـية  و حتمل اسامء  مشاهري هذه املدينة  وعلامهئا   وترا ا وليست %سامء احلالية 

  .ويه لكها بعيدة وغريبة عهنا 
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ا اشكر لك من امدين مبعلومات ومهنم  اJكتور عامد عبد السالم رؤوف واJكتور وختام-4

سامل %لويس و%سـتاذ نوري املفيت و السـيد حامد سعد احملمود والسـيد عبود العرييب والسـيد 

  .صبحي احلجية والسـيد عدBن علكون والسـيد عطا Bفع وغريمه 

امسه او عائلته يف الكتاب وذ� بسبب  اعتذر عن السهو واخلطأ وخصوصا ممن مل يرد-4

النسـيان واZاكرة ال غري وامتىن منه ان بزودB مبعلوماته حىت نتداركها يف طبعه �نية للكتاب تكون 

  .اوسع وامشل بأذن هللا تعاىل  

وابهتل اىل  هللا تعاىل ان  هيـيء  من ابناء اجليل اجلديد يف هذه املدينة  فيكتب عن   ب0روز 

  .ومن هللا التوفيق والسداد.... ة  و ما طرٔا علهيا من احداث   املعارص 

  

  الراâ عفو ربه تعاىل

  :السـيد

  ح بن نصيف بن جامس بن امحد  احلجيةـــفال

  الكيالين احلسـين

  ب0روز \د^ىل  \العراق
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